Formularz Oś-1.2
..................................................................
(miejscowość, data)

................................................
................................................
................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

Wójt
Gminy Teresin
ul. Zielona 20
96-515 Teresin
Wniosek
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe składam wniosek o
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Oświadczam, że spełniam wymagania niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie kosztów
kształcenia, tj:
- posiadam kwalifikacje / zatrudniam osobę posiadającą kwalifikacje* wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. - W sprawie praktycznej nauki zawodu,
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wykonania określonej pracy* i
uzyskał świadectwo / dyplom / zaświadczenie /* potwierdzające zdanie egzaminu .
W załączeniu informacje szczegółowe dotyczące młodocianych pracowników
Lp.

Imię i Nazwisko

Adres
zamieszkania

Rodzaj
przygotowania
zawodowego

Data rozpoczęcia
przygotowania
zawodowego

Data ukończenia
przygotowania
zawodowego

Do wniosku załączam:
1.kserokopie dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do
prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2.umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego,
3.dyplom / świadectwo / zaświadczenie* - potwierdzające ukończenie nauki zawodu /
przyuczenia do wykonania określonej pracy* i zdanie stosownego egzaminu przez
młodocianego,
4.kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej
działalności w przypadku spółek,
5.wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie - W sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ,
6.sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych w przypadku
prowadzenia przez wnioskodawcę pełnej rachunkowości lub oświadczeniem o
nieprowadzeniu sprawozdawczości,
7.wszystkie zaświadczenia (kopie) o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał

w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o
wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
⃰ niepotrzebne skreślić
Pełna nazwa i nr rachunku bankowego, na który należy przesłać dofinansowanie
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

................................................
(miejscowość i data)

.........................................................................
(podpis pr acodawcy)

