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KURS SEP G1E
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przeprowadzenie kursu dla uczniów zgodnie z programem opisanym w ust. 4;
2) Ilość uczniów: 22;
3) Liczba godzin: 40 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy);
4) Miejsce prowadzenia kursów: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, ul. Sportowa 8,
46-320 Praszka. Zamawiający nieodpłatnie użycza sale lekcyjne wraz z dostępem do zasobów
sprzętowych.
5) Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, również popołudniami, w jednym dniu
szkoleniowym maksymalnie 8 godzin zajęć;
6) Szczegółowy harmonogram kursu opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przed
rozpoczęciem kursu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy.
2. Termin realizacji zamówienia:
18 marca – 30 kwietnia 2019 roku
3. Wymagania odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca ma obowiązek zapewnić:
1) wykwalifikowanego szkoleniowca,
2) prowadzenie dziennik zajęć wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy,
3) materiały merytoryczne w postaci skryptów – do zajęć teoretycznych,
4) egzamin określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828). Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwo
kwalifikacyjne – uprawnienia elektryczne G1E,
5) Zaświadczenie dla uczestników na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia
18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
1632). (wzór w załączniku do umowy),
6) inne zaświadczenie/certyfikat wystawiane w instytucji szkoleniowej Wykonawcy lub wymagane
przepisami prawa (jeśli dotyczy),
7) Wykonawca przekaże oryginały i kserokopie ww. zaświadczeń/certyfikatów Zamawiającemu po
zakończeniu kursu,
8) koordynatora szkoleń – tj. osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące
z Zamawiającym
4. Program szkoleń
Tematyka zajęć
G1E UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE
EKSPLOATACJA (obsługa, remont, montaż, konserwacja)
Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające i zużywające energię elektryczną

• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające energię elektryczną;

• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
• aparatura

kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych
punktach.

Zakres tematyczny szkolenia:

• Część I – Wstęp
−

Podstawa prawna;

−

Podział uprawnień na poszczególne grupy;

−

Zakresy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
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−

Podział uprawnień na poziomy (dozór oraz eksploatacja);

• Część II – Tematyczna
−

Ogólne postanowienia prawne pod kątem bezpiecznej pracy;

−

Zagrożenia związane z działaniem prądu,

−

Możliwości oddziaływania prądu na organizm ludzki z omówieniem
poszczególnych skutków;

−

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych do 1 kV;

−

Typy układów sieci w ochronie przeciwporażeniowej;

−

Stopnie ochrony obudowy urządzeń i maszyn elektrycznych IP;

−

Środki ochrony zborowej i indywidualnej;

• Część III – Ochrona przeciwpożarowa oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

−

Definicja pożaru i zagrożenia z niego wynikające;

−

Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów;

−

Znaki ochrony przeciwpożarowej;

−

Omówienie środków ochrony przeciwpożarowej;

−

Ochrona przeciwpożarowa urządzeń elektrycznych;

−

Sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych;

−

Umiejętność przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.

