OFERTA
OŚRODKA SZKOLENIA ZAWODOWEGO
W RADOMIU ul. Kraszewskiego 1/7
w zakresie szkoleń określonych w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020r.
(Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2020r. poz. 1461)
GRUPA I. MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH

- koparki jednonaczyniowe,
- koparkoładowarki,
- koparkospycharki,
- koparki wielonaczyniowe,
- koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów,
- spycharki,
- równiarki,
- zgarniarki,
- ładowarki jednonaczyniowe,
- pogłębiarki jednoczerpakowe pływające,
- pogłębiarki wieloczerpakowe pływające,
- pogłębiarki ssące śródlądowe,
- palownice,
- kafary,
- urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania,
- wiertnice do kotwi,
- wiertnice dla technologii bezwykopowych
GRUPA II. MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

- zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych,
- maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- repavery i remixery,
- remontery nawierzchni dróg,
- frezarki do nawierzchni dróg samojezdne,
- przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym,
- zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych,
- maszyny do rozkładania mieszanek betonowych,
- maszyny do stabilizacji gruntów,
- walce drogowe,
- pilarki mechaniczne do ścinki drzew.
GRUPA III. MASZYNY RÓŻNE I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE

- wielozadaniowe nośniki osprzętów,
- pompy do mieszanki betonowej,
- podajniki do betonu,
- rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontaż.

CZAS TRWANIA SZKOLEŃ

dla klasy III, II lub I
od 3 do 4 tygodni
dla klasy III, II lub I (dla drugiej i kolejnej specjalności) od 2 do 3 tygodni
dla klasy I
1 tydzień
pilarki, przecinarki
1 tydzień
rusztowania
2 tygodnie
podajnik do betonu
2 tygodnie
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacze uzyskują
uprawnienia wpisane w książkę operatora.

KOSZTY SZKOLENIA:
kurs klasa III, II lub I

1.750,00 zł

klasa III, II lub I (dla drugiej i kolejnej specjalności)

1.550,00 zł

przecinarki do nawierzchni dróg

950,00 zł

pilarki mechaniczne do ścinki drzew

1.000,00 zł

podajnik do betonu

1.200,00 zł

rusztowania

1.200,00 zł
260,00 zł

egzamin poprawkowy

od 40,00 zł do 120,00 zł (doba)

zakwaterowanie
wyżywienie

od 40,00 zł/dzień (wg. zamówienia)

Zapisy i informacje
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
Radom ul. Kraszewskiego 1/7
Telefon: (048) 331-49-54, 36-99-616,

36-99-590.

www.osz.radom.pl
sekretariat@osz-radom.ohp.pl
Zapraszamy do współpracy i szkoleń w naszym Ośrodku

