Załącznik Nr 9 do Deklaracji uczestnictwa
Kurs: Instruktor praktycznej nauki zawodu
Branża: Transport, Logistyka i Motoryzacja
Wsparcie przewidziane w roku 2017
Lp. Nazwa
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co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub
w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą
nauczać,

7

Kandydat /ka na
instruktora
praktycznej nauki
zawodu posiada:

kandydacie niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni
posiadać:
świadectwo ukończenia technikum, technikum
uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo
ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia
szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w
zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie
pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co
najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą
nauczać, lub
świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł

robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie,
którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż
pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu
zawodowego, lub
świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum
technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego
liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten,
którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i
tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w
zawodzie którego będą nauczać, oraz co najmniej
sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po
uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku
(specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą
nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym
zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom
ukończenia studiów wyższych na innym kierunku
(specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w
zawodzie, którego będą nauczać.

Zapoznałem/łam się z regulaminem Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWIATU
KOŚCIERSKIEGO „NOWOCZESNA EDUKACJA ZAWODOWA W SERCU KASZUB”
Imię i nazwisko uczestnika/czki projektu
(czytelnie)
Wypełnia PRZEDSIĘBIORCA:
DODATKOWE KRYTERIA:
KRYTERIUM 1: Liczba proponowanych w okresie letnim miejsc stażowych
powyżej 4 miejsc stażu/praktyki
od 2-4 miejsc stażu/praktyki
1 miejsce stażowe
0 miejsc stażowych
KRYTERIUM

2:

Dotychczasowe

doświadczenie

w

zakresie

opieki

nad

stażystami/praktykantami
co najmniej 3-letnie doświadczenie przedsiębiorcy w organizacji stażu/praktyki zawodowej
co najmniej 1-letnie doświadczenie przedsiębiorcy w organizacji stażu/praktyki zawodowej
brak doświadczenia przedsiębiorcy w organizacji stażu/praktyki zawodowej
............................................................
podpis kandydata na kurs

................................................................
pieczątka i podpis Przedsiębiorcy

