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             Dyrektorzy szkół, Pedagodzy, Nauczyciele, Partnerzy Hufca Pracy w Rybniku 

   Szanowni Państwo  

  Jak co roku przygotowujemy ofertę przyjęcia młodzieży, która w naszych strukturach może ukończyć 

szkołę podstawową ( klasa 7 i 8 ) lub uzyskać pomoc w realizacji praktycznej nauki zawodu. W związku 

z tym pozwalam sobie przypomnieć Państwu zasady rekrutacji do naszej placówki. 

1.We współpracy z RCEZ Rybnik dajemy młodzieży możliwość ukończenia szkoły podstawowej dla 

dorosłych,  wraz z realizacją nauki zawodu  ( w każdym wybranym przez młodego człowieka zawodzie) 

Przyjmujemy młodzież, która ukończyła co najmniej klasę 6 SP i ma 15 lat ( w szczególnych przypadkach 

możemy przyjąć 14-latków ). 

2.Współpracujemy  ze wszystkimi szkołami branżowymi. Oznacza to, że młodzież  zapisuje się do 

wybranej przez siebie szkoły branżowej ( i tam uczęszcza na lekcje ), a my organizujemy we współpracy 

z pracodawcami,  praktyczną naukę zawodu.  

   Dlatego też,  uprzejmie proszę o możliwość przekazania informacji za pośrednictwem e- dziennika do 

wszystkich rodziców ósmoklasistów, że w przypadku decyzji o kontynuacji nauki w szkole branżowej,  

mogą załatwiać przez nas wszystkie kwestie związane z praktyką. Taka forma  zarówno dla rodziców 

jak i młodzieży jest bardzo atrakcyjna, ponieważ  nasi uczestnicy mają dodatkowego wychowawcę , 

który ma możliwość i narzędzia organizacji wielu ciekawych zajęć, a także, w przypadku konieczności, 

organizacji profesjonalnej pomocy.  

  Każdy uczestnik OHP ma prawo do udziału w programach, zajęciach , kołach zainteresowań, 

wyjazdów, pomocy socjalnej, pomocy lekarskiej.  

  Cała oferta OHP jest oczywiście nieodpłatna, także sporządzanie umów o praktyczną naukę zawodu. 

Każdy uczestnik OHP w myśl przepisów Kodeksu Pracy jest pracownikiem młodocianym i z tego tytułu 

otrzymuje wynagrodzenie, jest ubezpieczony, zalicza mu się staż pracy. Egzamin czeladniczy, wieńczący 

naukę w szkole branżowej pokrywa pracodawca. 

  Do dyspozycji Państwa i Waszych uczniów są także doradcy zawodowi, pracujący w OHP. W przypadku 

braku decyzyjności w sprawie  wyboru zawodu , służą pomocą  poprzez indywidualne spotkanie mające 

na celu określenie preferencji zawodowych. 

Polecamy się Państwa uwadze oraz służymy wszelką pomocą.  

       Magdalena Szrek-Moroń 

      Komendant 12-20 HP Rybnik  
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