OGŁOSZENIE
Zapraszamy do udziału w projektach:
1. Eksploatacja

maszyn

i

urządzeń

do

robót

ziemnych

i drogowych XI dzięki któremu uzyskasz uprawnienia operatora sprzętu
ciężkiego (jedna maszyna do wyboru) oraz kwalifikacje potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie: BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do
robót ziemnych i drogowych w zawodzie 834209 Operator maszyn
i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
2. Wykonywanie, naprawa, montaż i obsługa maszyn i urządzeń II dzięki
któremu uzyskasz uprawnienia spawalnicze w wybranych dwóch
specjalnościach

oraz

kwalifikacje

potwierdzające

kwalifikacje

w zawodach: MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi w zawodzie 7 2 2 2 0 4 Ślusarz oraz MG.17 Montaż
i obsługa maszyn i urządzeń w zawodzie 3 1 1 5 0 4 Technik Mechanik.

Wszystkich

zainteresowanych

prosimy

o

składanie

wypełnionych formularzy w sekretariacie Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 lub
wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Niepubliczna Szkoła
Policealna, PRYMUS”, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa.

Dodatkowe informacje:
1. Koszty kursu to 200 zł w formie kaucji, (płatne na konto KSK Biznes; 06 2490 0005
0000 4500 6468 0743) zwracane po zdaniu egzaminów państwowych w pierwszym
terminie.
2. Ze względu na sytuację w kraju, nie możemy określić na ten moment, czy zajęcia będą
się odbywać stacjonarnie czy on-line, oraz czy spotkanie organizacyjne się odbędzie;
o wszystkim informujemy za pomocą sms.
3. Kurs rozpoczyna się we wrześniu, zajęcia odbywają się weekendowo.
4. Kurs kończy się na maszynę budowlaną egzaminem OKE w sesji czerwiec-lipiec 2021
oraz na spawacza w sesji styczeń-luty 2022r.
5. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w listopadzie. Tylko uczestnik kursu, który
zaliczy egzamin wewnętrzny ( test 40 pytań) uzyskuje zaświadczenie ukończenia kursu
i ma prawo przystąpić do kolejnych egzaminów.
6. Pierwszy egzamin państwowy to egzamin pisemny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu w czerwcu 2021 r. o określonej godzinie we wskazanym miejscu.
7. Drugi egzamin to egzamin praktyczny OKE ( termin czerwiec-lipiec 2021).
8. Zaliczenie egzaminów OKE daje tytuł zawodowy odpowiedni do danej kwalifikacji,
którą kursant zdaje.
9. Po zdaniu egzaminów OKE kursant uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne i może
przystąpić do egzaminu na wybraną maszynę drogową (koparkę, koparko- ładowarkę,
ładowarkę, walec ). Jest to egzamin państwowy, instytutowy IMBiGS, dający
uprawnienia operatorskie - książeczkę operatora maszyn wybranej specjalności oraz na
wybraną metodę spawalniczą w przypadku spawacza. Egzamin ma formę egzaminu
praktycznego na maszynie i ustnego teoretycznego.
10. Jeżeli kursant nie przystąpi lub nie zda któregokolwiek z egzaminów OKE, nie może
przystąpić do egzaminu instytutowego na maszynę! i metodę spawalniczą.
11. Kursant ma prawo zdać ponownie egzamin OKE w styczniu 2022 r. i po jego zdaniu
przystąpić do egzaminu na maszynę lub metodę spawalniczą.
12. Tylko kursant, który zaliczy w pierwszym terminie egzaminy OKE, otrzyma zwrot
wpisowego.

