
MÓJ NASTOLATEK 
PODEJMUJE NAUKĘ ZAWODU



Twój nastolatek ukończył szkołę podstawową i wybrał zawód 

◦ Twój nastolatek dostał się do szkoły branżowej I stopnia (zasadniczej szkoły zawodowej według 
starego nazewnictwa) 

◦ Lekarz medycyny pracy wyraził zgodę na praktyczną naukę w danym zawodzie – macie 
zaświadczenie lekarza medycyny pracy do praktycznej nauki zawodu

◦ Jesteś w kontakcie z CECH-em Rzemiosł Różnych. 

◦ Po owocnych poszukiwaniach macie już pracodawcę, który poprowadzi praktyczną naukę 
zawodu i jesteście umówieni na podpisanie z nim umowy

◦ Twój nastolatek jest niepełnoletni, podejmie praktyczną naukę zawodu nie mając ukończonego 
15 roku życia. 

◦ Brakuje Wam jeszcze zgodnie z obowiązującymi przepisami opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej 



Opinia pracownika młodocianego

◦ Zgodnie z przepisami potrzebujesz dla swojego dziecka opinii umożliwiającej podjęcie 
praktycznej nauki zawodu w poniższym materiale omówimy krótko jak to zrobić.



PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI

1. Osobiście udaj się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i w sekretariacie wypełnij 
Wniosek o przeprowadzenie badań ucznia w wieku szkolnym. 

 Możesz go pobrać ze strony Poradni w zakładce DO POBRANIA. 

2. Musisz to zrobić osobiście, gdyż twoje dziecko jest niepełnoletnie. 

3. Podczas składania wniosku lub niezwłocznie po jego złożeniu musisz dostarczyć 
zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy – kserokopię. 

4. Czekaj na telefon z poradni. Pracownicy podadzą Ci termin badania. Jeśli czekasz powyżej 2-3 
tygodni zadzwoń do Nas i przypomnij się   



Gdy masz już termin badania…

1. Przyjdź ze swoim dzieckiem, pamiętaj jest niepełnoletnie, a zatem Ty jesteś wnioskodawcą. Weź 
ze sobą dokumentację medyczną, ostatnie świadectwo swojego dziecka, zaświadczenie lekarskie 
z medycyny pracy oraz inne ważne według Ciebie dokumenty.

2. Po przyjściu do poradni potwierdź przybycie w sekretariacie.

3. Psycholog lub pedagog poradni przeprowadzi z Tobą wywiad i zapyta Cię o różne informacje 
dotyczące syna/córki.

4. Zostanie przeprowadzone krótkie badanie z Twoim synem/córką oceniające podstawowe 
predyspozycje. 

5. Po badaniu pracownik poradni opowie Wam wyniki i udzieli poradnictwa. Ty jako rodzic wypełnisz 
wniosek o wydanie opinii. 

6. Teraz wystarczy poczekać na opinię. Zgodnie z przepisami poradnia ma na to 30 dni, jednak warto 
zadzwonić raz w tygodniu do sekretariatu i zapytać czy jest już gotowa do odebrania, gdyż opinie 
pracownika młodocianego wydawane są nieco szybciej. 



Ważne informacje

◦ Zarówno zaświadczenie lekarza medycyny pracy jak i opinia poradni wydawane są na dany 
zawód, a zatem jeśli twój syn/córka postanowił/a go zmienić należy pozyskać nowe 
zaświadczenie i nową opinię. Zapytaj pracownika poradni jak to zrobić. Każda sprawa 
rozpatrywana jest indywidualnie. 

◦ Pamiętaj jeśli Twój nastolatek był już u nas badany powiedz o tym w sekretariacie                    
i pracownikowi poradni – usprawni to proces wydawania opinii. 

◦ Zgłoś się jak najszybciej po uzgodnieniu z pracodawcą nawiązania współpracy. 

◦ Kontakt telefoniczny do Nas: (89) 741 29 63



Zapraszamy

Materiał opracowała: Ewa Bartyzel 
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