Załącznik nr 1 do wniosku w sprawie gotowości utworzenia miejsc PZD

PROGRAM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH
sporządzony przez :
…………………………………………………………………………………………………..
( nazwa lub pieczęć pracodawcy)
1. Forma przygotowania zawodowego dorosłych:
- praktyczna nauka zawodu ( na okres od 12 do 18 miesięcy)
- przyuczenie do pracy dorosłych ( na okres od 3 do 6 miesięcy)

□
□

2. Czas trwania od……………………………………do…………………………………………..
liczba godzin zegarowych dziennie…………………….., zmianowość ………………………….
3. Imię i nazwisko, PESEL osoby skierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych:
...............................................................................................................................................................
4. Nazwa i kod zawodu (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacją
zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy):

………………………………………………………………………………………………..
5. Wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6. Wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. Wymagania wstępne stawiane uczestnikom przygotowania zawodowego dorosłych:
wykształcenie……………………………………………………………………………………….
predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………...
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8. Plan nauczania
Lp.

Tematy zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin
zajęć
praktycznych

zajęć
teoretycznych

Ogółem liczba godzin
9. Miejsce nabywania:
- umiejętności praktycznych przez uczestników przygotowania zawodowego:
……………………………………………………………………………………………
- wiedzy teoretycznej przez uczestników przygotowania zawodowego:
…………………………………………………………………………………………….
10. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11. Sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………….............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
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12. Wymiar nieobecności na zajęciach przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiający
uczestnikowi realizację programu, wyrażony udziałem procentowym maksymalnej
dopuszczalnej liczby godzin nieobecności na zajęciach w stosunku do całkowitej liczby godzin
zajęć przewidzianych programem.
Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne - dopuszczalna liczba godzin nieobecności wynosi … %,
tj. liczba godzin……..

13. Program przygotowania zawodowego dorosłych został opracowany przez:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………...
na podstawie ………………………………………………………………………………………
(należy wymienić, opisać, wskazać obowiązujące w danym zakresie przepisy, itp.)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Informacja dotycząca przygotowania programu:
- w przypadku praktycznej nauki zawodu dorosłych program uwzględnia w szczególności standardy wymagań
będące podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe
kształcenia w zawodzie
- w przypadku przyuczenia do pracy dorosłych program uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji
zawodowych dostępne są w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy
(www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl)

Strony zgodnie oświadczają, że realizacja w/w programu przygotowania zawodowego dorosłych
umożliwi osobom(ie) odbywającym(ej) przygotowanie zawodowe dorosłych samodzielne
wykonywanie pracy w danym zawodzie, po jego zakończeniu.
Zmiana programu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.

……………………………

……………………………

( miejscowość , data)

( podpis i pieczęć pracodawcy)

………………………………...
( podpis osoby działającej z up. starosty)

W przypadku kilku różnych stanowisk, dla każdego z nich należy sporządzić odrębny
program przygotowania zawodowego dorosłych
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