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

2019/05/21/12918/404640

Cena netto

2 620,00 zł

Cena brutto

2 620,00 zł

Cena netto za godzinę

52,40 zł

Cena brutto za
godzinę

52,40

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

50

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-06-24

Termin zakończenia
usługi

2019-10-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-24

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Usługi

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 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

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z
O.O.

Osoba do kontaktu

Kamila Stępień

E-mail

kamila.stepien@ap.org.pl

Telefon

+48797161671

Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestnika do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem
wolnobieżnym. Uczestnik kursu nabędzie wiedzę z zakresu: bezpiecznego poruszania się w ruchu
drogowym pojazdem pow. 3,5 tony oraz pogłębi wiedzę w zakresie przepisów dot. kierowców
zawodowych; nabędzie umiejętności: prowadzenia samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony,
manewrowania ciężarówką pow. 3,5 ton, obsługi samochodu ciężarowego (komputer pokładowy,
systemy bezpieczeństwa wew. samochodu, itp.). Uczestnik rozwinie kompetencje społeczne
umożliwiające efektywne wykonywanie pracy samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji
interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z
wykonywaniem zawodu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zakres zajęć teoretycznych (20 h) - powtórzenie przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy, omówienie najważniejszych zagadnień jazdy samochodem ciężarowym.
Zakres zajęć praktycznych (30h) - jazda po placu manewrowym i mieście, zdobycie umiejętności
wykonywania manewrów i bezpiecznego kierowania samochodem ciężarowym.
Zakres zajęć teoretycznych- powtórzenie przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy, omówienie najważniejszych zagadnień jazdy samochodem ciężarowym. Zakres zajęć
praktycznych: jazda po placu manewrowym i mieście, zdobycie umiejętności wykonywania manewrów i
bezpiecznego kierowania samochodem ciężarowym.
Ukończenie kursu umożliwi pozwala na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C w
WORD. Na zakończenie kursu prawa jazdy kat. C przeprowadzony jest egzamin wewnętrzny w celu
sprawdzenia przygotowania uczestnika do egzaminu państwowego. Po zdanym egzaminie uczestnik
otrzymuje prawo jazdy kat.C wydawane przez odpowiedniego Starostę.

Program usługi składa się z 50 godzin (20 godzin teoretycznych kat. C, 30 godzin praktycznych kat. C,).
Podane godziny zajęć teoretycznych należy rozumieć jako godziny dydaktyczne (tj. 45 min.).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
WIEDZA: Uczesntnik posiada wiedzę z zakresu
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pojazdem pow. 3,5 tony
pogłębienia wiedzy w zakresie przepisów dot. kierowców zawodowych
UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik nabył umiejętności z zakresu
prowadzenia samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony
umiejętności manewrowania ciężarówką pow. 3,5 ton
obsługa samochodu ciężarowego (komputer pokładowy, systemy bezpieczeństwa wew.
samochodu, itp.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
uczestnik ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej
oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Grupa docelowa
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych kursem prawa jazdy kat. C. Warunku uczestnictwa
poniżej.

Opis warunków uczestnictwa
Wymagane:
- posiadanie kategorii B prawa jazdy,
- ukończone 21 lat
- badania lekarskie i psychologiczne (przed rozpoczeciem kursu)
- Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Materiały dydaktyczne
Podręcznik
Plyta
Notes
Teczka
Długopis.

Informacje dodatkowe
Proﬁl Kandydata na Kierowcę (PKK) i badania lekarskie i psychologiczne należy wykonać przez
ropoczęciem kursu.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zajęcia teoretyczne kat. C

2019-0624

08:00

15:30

7:30

2

Zajęcia teoretyczne kat. C

2019-0625

08:00

15:30

7:30

3

Zajęcia praktyczne na prawo jazdy kat.
C (30 godzin jazdy indywidualnej) w
godzinach 07.00-22.00 w terminie
27.06.2019 - 31.10.2019,
ewidencjonowane w karcie
przeprowadzonych zajęć potwierdzone
przez instruktora prowadzącego i
kierownika Ośrodka Szkolenia
Kierowców.

2019-1031

00:00

00:00

0:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Sebastian Wrona

Obszar specjalizacji

Wykładowca i instruktor kursów na prawo jazdy
kat.: A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, T

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca i instruktor kursów na prawo jazdy
kat.: A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, T

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykładowca i instruktor kursów na prawo jazdy
kat.: A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, T

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Rejowska 99/205/206
26-110
Skarżysko-Kamienna,
świętokrzyskie

Warunki logistyczne:
woj.

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia
praktyczne
(jazdy)
plac
manewrowy w Wąchocku, ul Elaboracja 1
oraz na terenie miasta Radom

