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Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia
Liczba miejsc

dla
uczestników

Przewidywany
termin realizacji

Charakterystyka
osób,

dla których szkolenie
jest przeznaczone

1 2 3 4 5 7

1. ABC  MAŁEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem szkolenia jest przygotowanie
uczestników szkolenia do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej,
poznanie zasad opracowywania biznesplanu,
poznanie technik marketingowych,
poznanie zasad prowadzenia księgowości i
finansów.

300 Cały rok

Wykształcenie :
minimum podstawowe,
Uczestnicy szkolenia
powinni posiadać takie
cechy jak: predyspozycje
przedo organizowania własnej
działalności gospodarczej.

2. BRUKARZ
Z UPRAWNIENIAMI

Celem szkolenia jest przygotowanie
uczestników szkolenia do wykonywania zawodu brukarza
przygotowanie do samodzielnego wykonywania prac z
zakresu brukowania, naprawiania nawierzchni ulic,
placów, dróg, chodników

12 Luty marzec
2010

Wykształcenie : minimum
podstawowe * Uczestnicy
szkolenia powinni
posiadać takie cechy jak:
wyobraźnie przestrzenna,
poczucie estetyki,
cierpliwość, dokładność
–*Umiejętności: dobra
koordynacja ręka –
oko, *Niezbędna dobra
ogólna sprawność fizyczna,
duża sprawność układu
kostno – stawowego,
sprawność narządu
równowagi



3. STOLARZ BUDOWLANY
Celem szkolenia jest zdobycie
praktycznych i teoretycznych podstaw
w zakresie montażu drzwi i okien

12 Kwiecień
2010

Wykształcenie minimum
zawodowe, dobry
stan zdrowia. Szkolenie
obejmuje:
podstawy rysunku
technicznego,
schematów i szkiców
sytuacyjnych,
montaż zespołów drzwiowych
i okiennych, przepisy bhp,
ppoż oraz
montaż zamków ,
zabezpieczeń
PRZCIWŁAMANIOWYCH, ITP

4.
SPAWACZ
Z UPRAWNIENIAMI
TIG-MAG-MIG

Celem  szkolenia  jest  nabycie umiejętności
i uprawnień do wykonywania zawodu spawacza 20 Maj

2010r

Wykształcenie minimum
podstawowe min, dobry
stan zdrowia. Szkolenie
obejmuje:
podstawy  czytania \rysunku
technicznego,
schematów i szkiców
sytuacyjnych,
przepisy bhp, p.poż

5.
NOWOCZESNY
PRACOWNIK  USŁUG
BUDOWLANYCH

Celem szkolenia  jest  nabycia umiejętności
 w zakresie  modułów:
Kafelkarza , nowoczesnego malarza, tynkarz-
regipsiarz412

15 Do uzgodnienie

Wykształcenie : minimum
podstawowe * Uczestnicy
szkolenia powinni
posiadać takie cechy jak:
wyobraźnie przestrzenna,
poczucie estetyki,
cierpliwość, dokładność
–*Umiejętności: dobra
koordynacja ręka –
oko, *Niezbędna dobra
ogólna sprawność fizyczna,
duża sprawność układu
kostno – stawowego,
sprawność narządu
równowagi



6. PRACOWNIK
MAGAZYNU

Celem szkolenia  jest nabycie umiejętności
w zawodzie magazynie w zakresie :

- zasad gospodarka magazynowa,
- podstaw obsługi komputera i programu

magazynowych
- obsługi wózków jezdniowych,
- obsługi kasy fiskalnej,
-  zagadnień higieniczno-sanitarne

w procesie produkcji, magazynowania
i obrotu żywnością.

12 Kwiecień
2010

Wykształcenie min.
podstawowe.
Uczestnicy szkolenia powinni
posiadać
takie cechy jak:
odpowiedzialność,
uczciwość, dokładność,
podzielność uwagi
– Umiejętności: szybkiego
liczenia,
łatwości zapamiętywania,
łatwość
przerzucania się z jednej
czynności na
drugą.
- Ogólny dobry stan

7.
NOWOCZESNY
MONTAŻYSTA
PODŁÓG

Celem szkolenie jest  nabycie  umiejętności
przygotowanie podłoża, ,montaż podłóg nowoczesnymi
materiałami np. marketem, panelami, renowacja podłóg
w tym lastryka kamiennych ,tarketu

12 Do uzgodnienia

Wykształcenie min.
podstawowe.
Uczestnicy szkolenia powinni
posiadać
takie cechy jak: wyobraźnie
przestrzenna,
poczucie estetyki, cierpliwość,
dokładność,
szybkość – Umiejętności:
dobra
koordynacja ręka – oko,
Niezbędna dobra ogólna
sprawność
fizyczna, duża sprawność
układu kostno –
stawowego, sprawność.

8. PROJEKTANT  TERENÓW
ZIELONYCH

Celem  szkolenie  jest nabycie umiejętności
projektowania  terenów zielonych  w  tym:
-planowanie terenów

- pielęgnacja roślin  i hodowla roślin
- modelowanie drzew i  krzewów z

wykorzystaniem narzędzi ogrodniczych
i leśniczych   w tym pił do drzew.

- przepisy BHP

10 Do uzgodnienia

- Uczestnicy szkolenia
powinni posiadać
takie cechy jak: wyobraźnie
przestrzenna,
poczucie estetyki, cierpliwość,
dokładność,
szybkość – Umiejętności:
dobra
koordynacja ręka – oko,
Niezbędna dobra ogólna
sprawność
fizyczna, duża sprawność
układu kostno –stawowego,
sprawność



9. KUCHARZ  MAŁEJ
GASTRONOMII

- celem szkolenia nabycie umiejętności
w zawodzie kucharza przygotowania żywności
z zasadami sanitarny i estetycznymi

12 Do uzgodnienia

Wykształcenie podstawowe
takie cechy jak: wyobraźnie
przestrzenna,
poczucie estetyki, cierpliwość,
dokładność,
szybkość – Umiejętności:
dobra
koordynacja ręka – oko,

10.
ARANŻACJI WNĘTRZ
Z ELEMENTAMI
FLORYSTYKI

dekoratorstwo i kompozycje wnętrz
- aranżacja wnętrz,
- florystyka okolicznościowa,
- organizacja placówek handlowych,
- metody sprzedaży,
- obsługa klienta,
- obsługa kasy fiskalnej,

– zajęcia praktyczne w placówkach handlowych

10 Do uzgodnienia

wykształcenie minimum
zawodowe Uczestnicy
szkolenia powinni posiadać
takie cechy jak: wyobraźnie
przestrzenna,
poczucie estetyki, cierpliwość,
dokładność,
szybkość – Umiejętności:
dobra
koordynacja ręka – oko,

11.
SZKOLENIE
Z UMIEJĘTNOŚCI
POSZUKIWANIA PRACY

Celem szkolenia nabywanie umiejętności  poszukiwania
pracy ,przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
sporządzania dokumentów aplikacyjnych

Wg potrzeb Do uzgodnienia

Osoby  które mają
problem  z powrotem
na rynek
pracy

12.

SZKOLENIA
INDYWIDUALNE
POD BIEŻĄCE
POTRZEBY  RYNKU
PRACY

Nabywanie umiejętności i uprawnień zawodowych
wg potrzeb

w zależności od
kursu

w zależności od
kursu w zależności od kursu

Z UWAGI NA DOSTĘPNE ŚRODKI FUNDUSZU PRACY I POKL ORAZ CENY RYNKOWE POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃURZĄD ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ
WNOSZENIA BIEŻĄCYCH ZMIAN I KOREKT DO PLANU
Sporządzili do  konsultacji pośrednikami, doradcami oraz innymi pracownikami Urzędu  Pracy
Brzeg, 12 styczeń 2010r.

    Spec.  ds.  rozwoju  zawodowego                                                                                                      Zatwierdził:  Dyrektor  PUP  Brzeg
Dariusz Kruszewski , Romualda Kroczak   Zbigniew Kłaczek
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