Oferta edukacyjno – szkoleniowa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu
1. Egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w 30 zawodach (do
świadectwa czeladniczego wydawany jest suplement Europass w języku
polskim i języku angielskim). Oferta adresowana do młodocianych
pracowników – absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz osób
dorosłych posiadających wymagany staż pracy w danym zawodzie. Opłata za
egzamin: zgodnie z ustawą o rzemiośle tj. 15% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Egzaminy kwalifikacyjne na tytuł mistrza w 30 zawodach (do dyplomu
mistrzowskiego wydawany jest suplement Europass w języku polskim
i języku angielskim). Oferta adresowana do osób z wykształceniem
conajmniej ponadgimnazjalnym posiadających tytuł czeladnika lub tytuł
zawodowy w danym zawodzie oraz trzyletni staż pracy w danym zawodzie po
ich uzyskaniu, względnie 6 letni okres samodzielnie wykonywanej działalności
gospodarczej w danym zawodzie. Opłata za egzamin: zgodnie z ustawą
o rzemiośle tj. 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
(prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Izby dające uprawnienia
instruktora na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010, Nr.244, poz.1626).
Kursy 85 godzinne, w tym 10 godzin praktyki metodycznej. Opłata za kurs
wynosi 800,-zł.
4. Szkolenia bhp dla pracodawców i pracowników na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 Nr. 180,
poz.1860 z późn. zm.)
5. Inne kursy w miarę zgłaszanych potrzeb przez przedsiębiorców –
pracodawców oraz z ofert urzędów pracy.
6. Izba jest organem prowadzącym Zasadniczą Szkołę Zawodową w Krynicy
Zdroju dla pracowników młodocianych – uczniów zawodu. Szkoła posiada
uprawnienia szkoły publicznej, nie pobiera czesnego, kształci uczniów
w klasach wielozawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

