Rozszerzony prawa jazdy kat. B dla
uczestników projektu "KIERUNEK
KARIERA"
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/10/23869/412837

Cena netto

2 700,00 zł

Cena brutto

2 700,00 zł

Cena netto za godzinę

30,00 zł

Cena brutto za
godzinę

30,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

90

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-01

Termin zakończenia
usługi

2019-08-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-30

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

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

Prawo jazdy Kat A , Prawo Jazdy Kat B ,
Prawo Jazdy kat C , Prawo jazdy Kat B+E ,
Prawo Jazdy kat C+E

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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 Kierowców- Wanda
Janusz Dzierwa

Osoba do kontaktu

Kinga GąciarzWójcik

E-mail

oskwanda@onet.pl

Telefon

796600116

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności do bezpiecznego poruszania się samochodem
w ruchu drogowym. Zdanie egzaminu państwowego w ośrodku egzaminacyjnym MORD Tarnów

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Na rozszerzone szkolenie na prawo jazdy kat. B składa się z
30 godzin (godziny lekcyjne - po 45 min.) szkolenia
teoretycznego oraz 45 godzin (godziny zegarowe) szkolenia
praktycznego (60 godzin szkolenia praktycznego).

W trakcie szkolenia z zakresu kat. B
korzystasz z programu egzaminacyjnego oraz pomocy audiowizualnych ułatwiających zrozumienie i
zapamiętanie materiału
uzyskujesz odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem
do egzaminu na prawo jazdy
otrzymujesz wsparcie kierowcy z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu samochodu na
trasach krajowych i międyznarodowych
uczysz się poprzez ćwiczenie i praktykę - w różnych warunkach jazdy, na trasach o zróżnicowanym
stopniu trudności
w profesjonalny sposób przygotowujesz się do egzaminu państwowego

Program szkolenia teoretycznego ;
Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu osobowego
Ogólne zasady poruszania się samochodem po drodze: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w
stosunku do innych uczestników ruchu drogowego
Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu
emocjonalnego na zachowanie kierowcy
Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda
samochodem w różnych warunkach
Bezpieczne przewożenie pasażerów dorosłych i dzieci
Znaki drogowe
Ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój
Manewry (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu)
Skrzyżowania, ronda, ruch kierowany
Używanie świateł pojazdu
Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
Udzielanie pierwszej pomocy
Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej
Błędy najczęściej popełniane przez kierowców
Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
Egzamin wewnętrzny
Program szkolenia praktycznego - 30 godz. programowo + 15 godz.z zakresu bezpiecznej jazdy
/szkolenie dydaktyczne/ :

Budowa i obsługa samochodu

Przygotowanie do jazdy, ruszanie, zatrzymanie, zmiana biegów
Zmiana kierunku jazdy, cofanie
Obsługa świateł
Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, bieg 5 )
Jazda w ruchu ulicznym (pasy ruchu, skrzyżowania, ronda, obserwowanie i przewidywanie działań innych
uczestników ruchu)
Manewry w ruchu ulicznym (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, parkowanie
Jazda z nawigacją
Stacja benzynowa (tankowanie benzyny, gazu)
Stacja kontroli pojazdów
Czynności kontrolne na drodze
Awaria na drodze (diagnostyka, zmiana koła, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych)
Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
Egzamin wewnętrzny
Warunek ukończenia szkolenia :
- pozytywny wynik egzaminu teoretycznego (wewnętrznego) przeprowadzony zgodnie z wymogami dla
egzaminu państwowego.
- pozytywny wynik egzaminu praktycznego (wewnętrznego) przeprowadzony zgodnie z wymogami dla
egzaminu państwowego

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po zakończeniu kursu w części teoretycznej jego uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną jak
bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać się po drogach publicznych i niepublicznych pojazdem
samochodowym oraz jak udzielać pomocy w przypadku kolizji lub zdarzenia na drodze. W części
praktycznej nabędzie umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych ich obsługi i eksploatacji .

Grupa docelowa
Kursant posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazeń do prowadzenia pojazdów. Posiada Proﬁl
Kierowcy / Urząd miasta lub Starostwo - zależnie od miejsca zamieszkania /. Kurs kierowany również do
uczestników projektu '' KIERUNEK KARIERA". Prawo jazdy kat B mogą uzyskać osoby które ukończyły 18
lat lub 17 lat i 9 m-cy/ za zgoda rodziców lub opiekunów /.

Opis warunków uczestnictwa
- Uczestnik programu na prawo jazdy kat " B ". ukończył 18 lat
lub
17 lat 9 m-cy /wymagana
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów/. - uzyska orzeczenie lekarskie , - uzyska Proﬁl Kandydata na
Kierowcę / Urząd Miasta lub Starostwo - Wydział Komunikacji / - po zakończeniu kursu przystąpi do
egzaminu państwowego /teoretyczny i praktyczny/ w MORD w okresie 35 dni od
zakończenia

szkolenia. Opłata za egzamin teoretyczny w MORD to kwota - 30 zł. - praktyczny - 140 zł .

Materiały dydaktyczne
Książka

- "Zdaj testy" z płytą CD / Pytania egzaminacyjne /.

Informacje dodatkowe
OŚRODEK OSK WANDA ZAWARŁ UMOWĘ Z WUP KRAKÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH
PROJEKTU KIERUNEK KARIERA

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wypadkowość ratownictwo drogowe.
Zasady postępowania na miejscu
wypadku Stany zagrożenia życia w
wypadkach drogowych. Zranienia,
oparzenia, krwotoki, złamania

2019-0701

17:00

20:00

3:00

2

Wiadomości ogólne. Podstawowe
pojęcia. Przepisy ogólne o ruchu
pojazdów. - Ruch prawostronny Hierarchia znaków i sygnałów
drogowych - . Znaki drogowe
ostrzegawcze i zakaz

2019-0702

17:00

20:00

3:00

3

Znaki drogowe nakazu i informacyjne
Znaki drogowe poziome Sygnały
świetlne. Sygnały dawane przez osoby
uprawnione

2019-0703

17:00

20:00

3:00

4

Manewry na drodze: - włączanie się do
ruchu, - zmiana kierunku jazdy i pasa
ruchu, - zawracanie, - cofanie. wymijanie, - omijanie.

2019-0704

17:00

20:00

3:00

5

Zatrzymanie i postój. Zasady
pierwszeństwa przejazdu Zachowanie
wobec pieszych i innych uczestników
ruchu. Zachowanie na przejazdach
kolejowych i tramwajowych. Prędkość i
hamowanie

2019-0705

17:00

20:00

3:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

6

Wyprzedzanie. Holowanie Jazda w
warunkach zmniejszonej przejrzystości
powietrza . Ostrzeganie Używanie
świateł zewnętrznych.

2019-0708

17:00

20:00

3:00

7

Kierowca pojazdu - świadomość
odpowiedzialności za naruszenie
przepisów ruchu drogowego - kultura
na drodze - alkohol i kierowca

2019-0709

17:00

20:00

3:00

8

Technika kierowania pojazdem Zarys
budowy pojazdu i zasady obsługi
technicznej. Egzamin na prawo jazdy.

2019-0710

17:00

18:30

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Janusz Dzierwa

Obszar specjalizacji

Samochody i ciągniki

Doświadczenie zawodowe

29 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie
prowadzenia kursów szkoleniowych na kat. A, B
,C .Dobra znajomość przepisów oraz zagadnień
motoryzacyjnych jest gwarantem dobrego
poziomu szkoleń na prawo jazdy kat. A,B,C

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Okrężna 4a/pok. 23
33-100 Tarnów, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Budynek "Tarnospin"

Warunki logistyczne:
Udogodnienia
dla
osób
niepełnosprawnościami,Wi-fi

z

