Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wymagane wnioski

Wniosek o dofinansowanie.
Wymagane dokumenty 

Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
	umowy o pracę z młodocianym,
	świadectwa  pracy (w przypadku rozwiązania umowy o pracę z młodocianym),
	dokumentów potwierdzających kwalifikacje instruktorów nauki zawodu,
	dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego,

świadectwa/zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego dokształcania teoretycznego,
	zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wnioskodawcy.
III. Termin składania wniosku
	3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

IV. Opłaty
	brak

V. Forma złożenia wniosku:

Osobiście lub pocztą
V. Termin załatwienia sprawy
Miesiąc.
	Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
VI. Miejsce złożenia wniosku
	Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój Nr 22); Kalety, Żwirki i Wigury 2


VII. Komorka organizacyjna załatwiająca sprawę 

	Wydział ds. Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Komunalnej. 

VIII. Tryb odwoławczy
	Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalety w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

IX. Opłaty za odwołanie
brak 
X. Podstawa Prawna
art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.), 
Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860), 
Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 16511), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.). 
XI. Dodatkowe informacje:

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Miasta Kalety, w drodze decyzji, pracodawcy, który kształcił młodocianego pracownika zameldowanego w Kaletach.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu:
a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesiące,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.




