Rozszerzony kurs prawa jazdy kat. C
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/12/24907/303430

Cena netto

3 240,00 zł

Cena brutto

3 240,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

54

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-18

Termin zakończenia
usługi

2019-03-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-13

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-18

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

Kurs - kat. C

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

AUTO-MARGO OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW MAREK SZCZEŚNIAK

Osoba do kontaktu

Marek Wiesław
Szcześniak

E-mail

auto-margo@wp.pl

Telefon

Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs przygotowywuje do zdania egzaminów na prawo jazdy kat. C w WORD Sieradz, w następstwie do
pracy na stanowisku kierowcy kat. C

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przepisy ruch drogowy 20 godz.
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
1.1 Znaki ostrzegawcze i pozwolenie
1.2 Znaki zakazu, nakazu
1.3 Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające
1.4 Znaki drogowe poziome
1.5 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem
1.6 Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne
1.7 Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
1.8 Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
1.9 Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej
1.10 Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój
1.11 Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach
1.12 Wyprzedzanie
1.13 Omijanie, wymijanie, cofanie
1.14 Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu
1.17 Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia
1.20 Wyposażenie pojazdu związanez bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu
1.21 Zasady odnoszące się do rodzaju transportu,czasu pracy i odpoczynku kierowcy, 2.1 Znaczenie
zachowania szczególnej ostrożnościw stosunku do innych użytkowników
drogi,wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdui pozwolenie

2.2 Zachowanie wobec pieszego, wobec osobyo ograniczonej możliwości poruszania się
2.3 Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci
2.4 Zachowanie na przejazdach kolejowychi tramwajowych
2.5 Odstępy i hamowanie pojazdu
2.6 Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkamidrogowymi, w szczególności ze zmianą
tychwarunków w zależności od pogody i pory dnialub nocy, właściwości różnych typów
drógi związane z tym obowiązujące wymaganiai pozwolenie
2.7 Różne pola widzenia kierowców
2.9 Technika kierowania pojazdem
Postępowaniew sytuacjach nadzwyczajnych
3.1 Ogólne zasady określające zachowanie kierowcyw momencie awarii lub wypadkui
pozwolenie
3.2 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i pozwolenie
3.3 Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowaniedecyzji, szczególnie w zakresie czasu
reakcjioraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanychwpływem alkoholu, lekówi
produktów leczniczych, stanem świadomościi zmęczeniem
3.4 Akcje ratunkowe po wypadku
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
4.1 Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się dopojazdu, ładunku i przewożonych osób,
odpowiedzialnośćkierowcy/posiadacza pojazdu
4.3 Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i
międzynarodowym przewozie rzeczy i osób
4.6 Aspekty mechaniczne związane z zachowaniembezpieczeństwa na drodze, konserwacja
i naprawy bieżące
Pierwsza pomoc 4 godz.
Zajęcia praktyczne obejmują 30 godzin praktykiwykorzystanie tachografów
Zagrożenia związanez ruchem drogowym

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kurs przygotowywuje do zdania egzaminów na prawo jazdy kat. C w WORD Sieradz,

Grupa docelowa
Osoba chcąca rozpocząć szkolenie powinna posiadać:
- 21 lat
- prawo jazdy kat. B
- aktualne badanie psychologiczne i lekarskie z ustawy o kierujących pojazdami
- profil kandydata na kierowcę kat. C

Harmonogram
LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Przepisy prawo o ruchu
drogowym

2019-02-18

17:00

21:00

4:00

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2

Przepisy prawo o ruchu
drogowym

2019-02-19

17:00

21:00

4:00

3

Przepisy prawo o ruchu
drogowym

2019-02-20

17:00

21:00

4:00

4

Przepisy prawo o ruchu
drogowym

2019-02-21

17:00

21:00

4:00

5

Przepisy prawo o ruchu
drogowym

2019-02-22

17:00

21:00

4:00

6

Pierwsza pomoc

2019-03-04

16:00

20:00

4:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marek Szcześniak

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
98-200 Kłocko 175a, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnościami,Wi-fi,Inne

z

