Plan szkoleń grupowych na 2021 rok
Szkolenia realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO)
dla osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP w Złotowie
Lp.

1.

Nazwa i zakres szkolenia

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz wózka
jezdniowego

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
metodą MAG 135
- zakres szkolenia zgodny z wytycznymi Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach

Rodzaj zaświadczenia
lub innego dokumentu
potwierdzającego
ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji
lub uprawnień

Przewidywany
termin realizacji
i orientacyjny
czas trwania
w godzinach

10 osób

II kwartał
150 godzin
20 dni

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
bezrobotnych powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Złotowie:
 z wykształceniem minimum
podstawowym/gimnazjalnym
 charakteryzujących się stanem
zdrowia umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniu,
potwierdzonym stosownym
zaświadczeniem lekarskim,
 na podstawie opracowanej ścieżki
rozwoju zawodowego

Egzamin przed komisją
Urzędu Dozoru
Technicznego.

Uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu
wewnętrznego otrzymają
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodnie z § 71 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobu prowadzenia usług rynku.
Natomiast po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu państwowego
otrzymają zaświadczenie
kwalifikacyjne wydane przez Urząd
Dozoru Technicznego.

10 osób

I kwartał
146 godzin
19 dni

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
bezrobotnych powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Złotowie:
 z wykształceniem minimum
podstawowym/gimnazjalnym,
 charakteryzujących się stanem
zdrowia umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniu,

Egzamin państwowy
przed Komisją Instytutu
Spawalnictwa z Gliwic.

Uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu
wewnętrznego otrzymają
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodnie z § 71 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych

- BHP i ppoż w pracy,
- prawa i obowiązki pracownika,
- organizacja sprzedaży,
- obsługa kasy fiskalnej oraz innych maszyn
wykorzystywanych w handlu,
- obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z
mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem
wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
- praktyczna obsługa wózków jezdniowych
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z
osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

2.

Charakterystyka osób,
dla których szkolenie jest
przeznaczone

Liczba
miejsc dla
uczestników

Informacja o
egzaminie
zewnętrznym, jeżeli
jest przewidziany

potwierdzonym stosownym
zaświadczeniem lekarskim,
 na podstawie opracowanej ścieżki
rozwoju zawodowego

3.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

5 osób

II kwartał
291 godzin
39 dni

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
bezrobotnych powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Złotowie:
 z wykształceniem minimum
średnim,
 charakteryzujących się stanem
zdrowia umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniu,
potwierdzonym stosownym
zaświadczeniem lekarskim,
 posiadających ważne badania
sanitarno-epidemiologiczne,
 na podstawie opracowanej ścieżki
rozwoju zawodowego

Po odbyciu szkolenia
zostanie przeprowadzona
walidacja efektów
uczenia się i certyfikacja,
tj. wydanie
zaświadczenia/certyfikatu
potwierdzającego
możliwość pracy na
stanowisku opiekuna w
żłobku lub klubie
dziecięcym, na którym
zostaną opisane zdobyte
efekty uczenia się.

Uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu
otrzymają zaświadczenie, na
którym zostaną opisane zdobyte
efekty uczenia się, potwierdzające
możliwość pracy jako opiekun w
żłobku lub klubie dziecięcym,
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
2011 roku o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3.

10 osób

III kwartał
135 godzin
18 dni

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
bezrobotnych powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Złotowie:
 z wykształceniem minimum
podstawowym/gimnazjalnym,
 charakteryzujących się stanem
zdrowia umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniu,
potwierdzonym stosownym
zaświadczeniem lekarskim,
 na podstawie opracowanej ścieżki
rozwoju zawodowego.

Egzamin państwowy
przed Komisją Instytutu
Mechanizacji,
Budownictwa i Górnictwa
Skalnego z Warszawy.

Uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu
wewnętrznego otrzymają
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodnie z § 71 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobu prowadzenia usług rynku.
Natomiast po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu państwowego
otrzymają świadectwo oraz wpis
do książki operatora.

10 osób

IV kwartał
120 godzin
16 dni

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
bezrobotnych powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Złotowie:
 z wykształceniem minimum
podstawowym/gimnazjalnym,
 charakteryzujących się stanem
zdrowia umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniu,

Egzamin przed komisją
Urzędu Dozoru
Technicznego.

Uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu
wewnętrznego otrzymają
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodnie z § 71 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie
programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie
dziecięcym oraz dziennego opiekuna
- program szkolenia zawiera dodatkowo szkolenie z
udzielania dziecku pierwszej pomocy

4.

Operator koparkoładowarki wszystkie typy klasa III
- zakres szkolenia zgodny z programem nauczania
operatora koparkoładowarki w zakresie III klasy
uprawnień opracowanym przez Instytut Mechanizacji,
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

5.

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na
obsługę wózka jezdniowego

warunków realizacji oraz trybu i
sposobu prowadzenia usług rynku.
Natomiast po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu państwowego
otrzymają świadectwo egzaminu
kwalifikacyjnego spawacza oraz
wpis do książki spawacza.

- BHP i ppoż w pracy,
- organizacja pracy magazyniera,
- praca magazyniera przy wykorzystaniu programu
SUBIEKT GT,
- obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z
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mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem
wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – zajęcia
teoretyczne,
- praktyczna obsługa wózków jezdniowych
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z
osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

6.

Mała Księgowość z certyfikatem umiejętności
komputerowych ECDL BASE

potwierdzonym stosownym
zaświadczeniem lekarskim,
 na podstawie opracowanej ścieżki
rozwoju zawodowego

5 osób

III kwartał
200 godzin
27 dni

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
bezrobotnych powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Złotowie:
 z wykształceniem minimum
średnim,
 charakteryzujących się stanem
zdrowia umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniu,
potwierdzonym stosownym
zaświadczeniem lekarskim,
 na podstawie opracowanej ścieżki
rozwoju zawodowego

Egzamin przeprowadzają
Centra Egzaminacyjne
akredytowane przez
Polskie Towarzystwo
Informatyczne.

Uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu
wewnętrznego otrzymają
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodnie z § 71 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobu prowadzenia usług rynku.
Natomiast po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu
przeprowadzonego przez Centra
Egzaminacyjne akredytowane
przez Polskie Towarzystwo
Informatyczne otrzymają certyfikat
ECDL BASE.

10 osób

II kwartał
180 godzin
23 dni

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
bezrobotnych powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Złotowie:
 z wykształceniem minimum
podstawowym/gimnazjalnym,
 charakteryzujących się stanem
zdrowia umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniu,
potwierdzonym stosownym
zaświadczeniem lekarskim,
 posiadających ważne badania
sanitarno-epidemiologiczne,
 na podstawie opracowanej ścieżki
rozwoju zawodowego

Egzamin przeprowadzają
Centra Egzaminacyjne
akredytowane przez
Polskie Towarzystwo
Informatyczne.

Uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu
wewnętrznego otrzymają
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodnie z § 71 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobu prowadzenia usług rynku.
Natomiast po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu
przeprowadzonego przez Centra
Egzaminacyjne akredytowane
przez Polskie Towarzystwo
Informatyczne otrzymają certyfikat
ECDL PROFILE.

- BHP i ppoż w pracy,
- zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
- współpraca z instytucjami,
- zagadnienia dotyczące księgowości,
- mała ksiegowość w praktyce (obsługa programów
Płatnik i ERP OPTIMA)
- podstawy pracy z komputerem,
- podstawy pracy w sieci,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne

7.

Pomoc kuchenna z obsługą komputera (ECDL PROFILE)
- BHP i ppoż w pracy,
- podstawy pracy z komputerem,
- podstawy pracy w sieci,
- przetwarzanie tekstów,
- wartości odżywcze pokarmów,
- obróbka wstępna i cieplna produktów,
- zasady przechowywania i magazynowania artykułów
spożywczych, surowców, półproduktów i produktów,
- zabezpieczenie produktów przed zepsuciem,
- przygotowywanie potraw,
- zasady żywienia zbiorowego,
- organizacja stanowisk roboczych,
- obsługa urządzeń i sprzętu kuchennego,
- utrzymanie czystości na stanowisku pracy

warunków realizacji oraz trybu i
sposobu prowadzenia usług rynku.
Natomiast po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu państwowego
otrzymają zaświadczenie
kwalifikacyjne wydane przez Urząd
Dozoru Technicznego.
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8.

Pracownik administracyjno-biurowy z certyfikatem
umiejętności komputerowych ECDL BASE

10 osób

III kwartał
160 godzin
22 dni

Szkolenie przeznaczone jest dla osób
bezrobotnych powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Złotowie:
 z wykształceniem minimum
średnim,
 charakteryzujących się stanem
zdrowia umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniu
potwierdzonym stosownym
zaświadczeniem lekarskim,
 ]na podstawie opracowanej ścieżki
rozwoju zawodowego

- BHP i ppoż w pracy,
- organizacja pracy administracyjno-biurowej,
- skuteczna komunikacja w pracy,
- dokumentacja firmowa,
- podstawowe regulacje prawne,
- archiwizacja dokumentacji,
- RODO,
- podstawy pracy z komputerem,
- podstawy pracy w sieci,
- przetwarzanie tekstów,
- arkusze kalkulacyjne

Egzamin przeprowadzają
Centra Egzaminacyjne
akredytowane przez
Polskie Towarzystwo
Informatyczne.

Uczestnicy szkolenia po
pozytywnym zaliczeniu egzaminu
wewnętrznego otrzymają
zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodnie z § 71 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i
sposobu prowadzenia usług rynku.
Natomiast po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu
przeprowadzonego przez Centra
Egzaminacyjne akredytowane
przez Polskie Towarzystwo
Informatyczne otrzymają certyfikat
ECDL BASE.

UWAGA:
Plan szkoleń może ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
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