DANE WNIOSKODAWCY
(WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)

ADNOTACJE URZĘDU:
DOTYCZĄCE WNIOSKU:
data wpływu

(nazwa wnioskodawcy)

ZNAK

pieczątka i podpis
osoby przyjmującej wniosek:

(adres)

nr telefonu

faks

e-mail

Powiatowa Rada Rynku Pracy
w Bydgoszczy

osoba do kontaktu

Wniosek należy złożyć
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy
ul. Toruńska 147
tel. 52 3604347
sekretariat pok. 207, II p.

WNIOSEK
o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia
Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1067 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

1. Informacje na temat nowego kierunku kształcenia
1.1 Nazwa kierunku kształcenia i kod zawodu:

1.2 Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

1.3 Wymiar godzin praktycznej nauki zawodu u pracodawcy w całym cyklu kształcenia zawodowego
zajęcia praktyczne
praktyka zawodowa

2. Uzasadnienie dla wnioskowanego kształcenia w zawodzie
2.1 Planowany termin rozpoczęcia kształcenia
2.2 Planowana liczba absolwentów w danym roczniku
2.3 Liczba absolwentów we wnioskowanym zawodzie w Bydgoszczy oraz w powiecie
bydgoskim w ostatnich dwóch latach
2.4 Szkoły/placówki realizujące kształcenie we wnioskowanym zawodzie w Bydgoszczy oraz w powiecie
bydgoskim

2.5 Opis kadry i zaplecza technicznego, którym dysponuje szkoła

2.6 Ewentualne przyszłe miejsca zatrudnienia absolwentów wnioskowanego kierunku kształcenia
w Bydgoszczy oraz w powiecie bydgoskim (proszę podać również źródło informacji)

2.7 Dodatkowe informacje przedstawiające zasadność utworzenia nowego kierunku kształcenia

pieczęć szkoły

miejscowość, data

podpis dyrektora szkoły

Załączniki:
1.

Opinie innych jednostek, podmiotów i organizacji, np.:
– organizacji pracodawców,
– własne analizy wskazujące na zasadność utworzenia kierunku kształcenia,
– inne dokumenty potwierdzające współpracę z pracodawcami i instytucjami w zakresie prowadzenia
wspólnych przedsięwzięć, np. organizacji praktyk i innych, wpływających pozytywnie na rozwój regionu.

