Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą według programu obejmującego
nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.
Formy przygotowania zawodowego dorosłych:
Praktyczna nauka zawodu dorosłych – umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego; kończy się
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym; czas trwania od 6 – 12 miesięcy. Program praktycznej nauki zawodu
uwzględnienia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia
egzaminu czeladniczego.
Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z
przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły
czeladnika i mistrza w zawodzie.
Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym jest świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo świadectwo czeladnicze.
Przyuczenie do pracy dorosłych – umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań
zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy; kończy się egzaminem sprawdzającym
przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną
instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę; czas trwania od 3-6 miesięcy. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w
szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.
Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminami sprawdzającym przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, instytucję szkoleniową wpisaną do
rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.
Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonymi przez okręgową komisję egzaminacyjną,
jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje .

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych mogą zostać skierowani:
Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie
wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą,
posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.
Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w prawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu
Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego ukończył program praktycznej nauki zawodu
dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin. Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania
zawodowego dorosłych .
Ponadto starosta finansuje należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu, koszty badań lekarskich i
psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających.

Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych
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