STOLARZ MEBLOWY-kurs czeladniczy
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/11/07/10401/243844

Cena netto

5 000,00 zł

Cena brutto

5 000,00 zł

Cena netto za godzinę

22,73 zł

Cena brutto za
godzinę

22,73

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

220

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-22

Termin zakończenia
usługi

2019-06-09

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-11-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-28

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Techniczne

Kategorie dodatkowe KU

Techniczne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem
uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po
ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po
ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego)?
Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu
egzaminu czeladniczego przed komisją
egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i
Przedsiębiorczości w Białymstoku otrzymuje
ŚWIADECTWO CZELADNICZE w zawodzie
stolarza meblowego.
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
Świadectwo czeladnicze jest dokumentem
wydawanym przez Izbę Rzemieślniczą i
Przedsiębiorczości w Białymstoku .

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do kontaktu

Anna Niczyporuk

E-mail

a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl

Telefon

85 6752517

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie stolarz meblowy przed
komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program szkolenia stolarz meblowy obejmuje następujące zagadnienia:

1.Zasady BHP 4 godz.
2.Pierwsza pomoc 6 godz.
3.Rysunek zawodowy , dokumentacja techniczna 20godz.
4. Wyroby stolarskie, konstrukcje mebli 20 godz.
5. Narzędzia, maszyny i urządzenia do obrobki drewna 15godz.
6.Materiały: gatunki drewna i ich zasosowanie, tworzywa drzewne, materiały drewnopochodne 15 godz.
7. Obróbka ręczna- 20 godz.
8. Maszynowa obróbka drewna i tworzyw drzewnych - 60godz.
9. Wykańczanie powierzchni drewnianych i tworzyw drzewnych 20godz.
10. Montaż wyrobów stolarskich -40 godz.
Program kursu obejmuje 220 godz. zajęć, w tym teoria - 80 godz., praktyka - 140 godz.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent szkolenia będzie:
znał:
- rodzaje materiałów wykorzystywanych przy produkcji mebli,
- podstawy rysunku zawodowego,
- założenia i przebieg procesu technologicznego produkcji mebli,
- zasady działania i obsługi maszyn i urządzeń stolarskich,
- obowiązujące zasady BHP oraz zasady pierwszej pomocy.
potrafił:
- prawidłowo organizować swoje miejsce pracy do wykonywania prac stolarskich,
- projektować i wykonywać proste konstrukcje meblowe z materiałów płytowych,
- dokonywać podstawowej obróbki drewna z wykorzystaniem narzędzi i elektronarzędzi,
- wykonać podstawowe pracy przy wykańczaniu elementów konstrukcyjnych i mebli.
Absolwent szkolenia w zakresie kompetencji społecznych nabędzie umiejętności pracy w zespole oraz
zdobędzie podstawowe informacje w zakresie prowadzania działalności gospodarczej.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodne z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia
2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu czeladniczego absolwent kursu otrzyma świadectwo czeladnicze
wraz z suplementem wystawione prze Izbę Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie stolarstwa
meblowego oraz chcą uzyskać formalne potwierdzenie posiadanych kwaliﬁkacji w zawodzie poprzez
uzyskanie świadectwa czeladniczego.

Materiały dydaktyczne
Uczestnik szkolenia otrzma skrypt z materiałami szkoleniowymi.
W warsztatach zostanie przygotowany "pakiet" materiałów na których uczestnik będzie pracował i szkolił
się praktycznie.

Informacje dodatkowe
Poza materiałami szkoleniowymi uczestnicy kursu otrzymują: odzież roboczą, ubezpieczenie
NNW.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Przepisy BHP i udzielanie pierwszej
pomocy

2019-02-22

16:00

19:00

3:00

2

Rysunek zawodowy, dokumentacja
techniczna

2019-02-23

08:00

14:30

6:30

3

Rysunek zawodowy, dokumentacja
techniczna

2019-02-24

08:00

14:30

6:30

4

Wyroby stolarskie, konstrukcje mebli

2019-03-01

16:00

19:00

3:00

5

Wyroby stolarskie, konstrukcje mebli

2019-03-02

08:00

14:30

6:30

6

Wyroby stolarskie, konstrukcje mebli

2019-03-03

08:00

14:30

6:30

7

Narzędzia, maszyny i urządzenia do
obróbki drewna

2019-03-08

16:00

19:00

3:00

8

Narzędzia, maszyny i urządzenia do
obróbki drewna

2019-03-09

08:00

14:30

6:30

9

Narzędzia, maszyny i urządzenia do
obróbki drewna

2019-03-10

08:00

14:30

6:30

10

Materiały, Gatunki drewna i ich
zastosowanie

2019-03-15

16:00

19:00

3:00

11

Tworzywa drzewne, materiały
drewnopodobne

2019-03-16

08:00

14:30

6:30

12

Tworzywa drzewne, materiały
drewnopodobne

2019-03-17

08:00

14:30

6:30

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

13

Ręczna obróbka drewna i tworzyw
sztucznych

2019-03-22

16:00

19:00

3:00

14

Ręczna obróbka drewna i tworzyw
sztucznych

2019-03-23

08:00

14:30

6:30

15

Ręczna obróbka drewna i tworzyw
sztucznych

2019-03-24

08:00

14:30

6:30

16

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-03-29

16:00

19:00

3:00

17

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-03-30

08:00

14:30

6:30

18

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-03-31

08:00

14:30

6:30

19

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-04-05

16:00

19:00

3:00

20

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-04-06

08:00

14:30

6:30

21

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-04-07

08:00

14:30

6:30

22

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-04-12

16:00

19:00

3:00

23

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-04-13

08:00

14:30

6:30

24

Maszynowa obróbka drewna i
tworzyw drzewnych

2019-04-14

08:00

14:30

6:30

25

Wykańczanie powierzchni
drewnianych i tworzyw drzewnych

2019-04-26

16:00

19:00

3:00

26

Wykańczanie powierzchni
drewnianych i tworzyw drzewnych

2019-04-27

08:00

14:30

6:30

27

Montaż wyrobów stolarskich

2019-05-10

16:00

19:00

3:00

28

Montaż wyrobów stolarskich

2019-05-11

08:00

14:30

6:30

29

Montaż wyrobów stolarskich

2019-05-12

08:00

14:30

6:30

30

Montaż wyrobów stolarskich

2019-05-17

16:00

19:00

3:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

31

Montaż wyrobów stolarskich

2019-05-18

08:00

14:30

6:30

32

Montaż wyrobów stolarskich

2019-05-19

08:00

14:30

6:30

33

Wykańczanie powierzchni
drewnianych i tworzyw drzewnych

2019-05-25

08:00

14:30

6:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Krzysztof Szulecki

Obszar specjalizacji

- stolarz meblowy -renowacja i konserwacja mebli

Doświadczenie zawodowe

nauczyciel praktycznej nauki zawodu stolarz

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Zatrudniony w Zespole Szkół technicznych im.
Gen Wł. Andersa-pełny etat Doświadczenie
zawodowe-25 lat

Wykształcenie

Wyższe zawodowe pedagogiczne

Imię i nazwisko

Krzysztof Borkowski

Obszar specjalizacji

-stolarz meblowy - technik technologii drewna

Doświadczenie zawodowe

-od 1990 nauczyciel -od 1994 jako nauczyciel
zawodu przedmiotów teoretycznych i praktycznej
nauki zawodu -prowadzenie kursów w CKU i CRR
-uprawnienia egzaminatora : stolarz meblowy,
technik technologii drewna

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

wyższe pedagogiczne, techniczne
pedagogiczne

Imię i nazwisko

Wojciech Szerszeń

Obszar specjalizacji

-stolarz -technik technologii drewna -cieśla

Doświadczenie zawodowe

-21 lat nauczyciel praktycznej nauki zawodu egzaminator w zawodach ;stolarz, cieślna,
technik technologii drewna

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

-21 lat nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Wykształcenie

wyższe magisterskie

Lokalizacja usługi
Adres:
Sienkiewicza 77/15-003 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia teoretyczne: Zakład Doskonalenia
Zawodowego
w
Białymstoku,
ul.
Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok Zajęcia
praktyczne: Stolarnia, ul. Grunwaldzka 18,
Białystok

Warunki logistyczne:

