Kurs Prawa Jazdy Kat C+E Kierunek
Kariera Małopolskie Bony Szkoleniowe
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/01/28/12591/285159

Cena netto

4 800,00 zł

Cena brutto

4 800,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

80

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-11

Termin zakończenia
usługi

2019-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-09

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym innym
przepisami prawa, w których określono
wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot

Zakres tematyczny

usługa szkoleniowa kursy prawa jazdy kat.
A, A1, A2, B, C, C+E

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

Nie

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

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ośrodek Szkolenia Zawodowego i
Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

Osoba do kontaktu

Magdalena
Winiarska

E-mail

luz@luz.edu.pl

Telefon

666 748 228

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w prowadzeniu pojazdów
ciężarowych z przyczepą. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu
drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał
wiadomości z zakresu czasu pracy kierowców, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz
sposoby właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut)
Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę związaną z przepisami ruchu drogowego, zasadami
bezpiecznego poruszania się po drogach, przewożenia ładunków, zagrożeniami w ruchu drogowym
oraz sytuacjami wyjątkowymi

Zajęcia praktyczne - 60 godzin (po 45 minut)
Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem usługi jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pojazdów ciężarowych kat C

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwaliﬁkacje i możliwość zatrudnienia jako
kierowca samochodu ciężarowego.
Usłua jest również adresowana dla uczestników projektu kierunek kariera

Opis warunków uczestnictwa
Warunki uczestnictwa:
Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
Ukończony wiek 20 lat i 9 miesięcy
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również do 30 dni
po zakończeniu szkolenia na usługę egzaminacyjną w WORD.
Koszty egzaminu (230,00 zł) rozliczane poza systemem bonowym

Materiały dydaktyczne
Podręcznik kursanta Kat C
Płytka CD

Informacje dodatkowe
Zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie po zakończeniu szkolenia teoretycznego
Szkolenie zawiera również egzamin wewnętrzny
Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Kurs Prawa Jazdy Kat
C+E Teoria

2019-02-11

17:00

20:00

3:00

2

Kurs Prawa Jazdy Kat
C+E Teoria

2019-02-12

17:00

20:00

3:00

3

Kurs Prawa Jazdy Kat
C+E Teoria

2019-02-14

17:00

20:00

3:00

4

Kurs Prawa Jazdy Kat
C+E Teoria

2019-02-15

17:00

20:00

3:00

5

Kurs Prawa Jazdy Kat
C+E Teoria

2019-02-18

17:00

20:00

3:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jan Szymula

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Piotr Leki

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Stanisław Pasiński

Lokalizacja usługi
Adres:
kard. Wyszyńskiego 17
32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

