Kurs prawa jazdy kat. A - Kierunek
Kariera
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

2019/06/17/16741/416242

Cena netto

2 100,00 zł

Cena brutto

2 100,00 zł

Cena netto za godzinę

30,00 zł

Cena brutto za
godzinę

30,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

70

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-01

Termin zakończenia
usługi

2020-01-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-28

Maksymalna liczba uczestników

26

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

kat AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE i D

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 Szkoła MAJ Halina Maj

Osoba do kontaktu

Adam Maj

E-mail

oskadammaj@interia.pl

Telefon

602473359

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest nabycie umiejętności prowadzenia motocykla. Po ukończonym szkoleniu uczestnik
będzie znał przepisy ruchu drogowego, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, znaki
drogowe oraz zasady udzielania I pomocy. Uczestnik będzie również posiadał wiedzę odnośnie
budowy i eksploatacji motocykli.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (po 45 minut). Zajęcia teoretyczne obejmują tematykę
związana z przepisami ruchu drogowego, zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach,
zagrożeniami w ruchu drogowym, sytuacjami wyjątkowymi oraz zasady udzielania I pomocy.
Zajęcia praktyczne obejmują 40 godzin (po 45 minut). Będą realizowane na placu manewrowym oraz w
ruchu miejskim.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem szkolenia jest uzyskanie umiejętności prowadzenia motocykla dla kat. A prawa jazdy w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby, które chcą uzyskać uprawienia do kierowania motocyklem kat A.
Usługa jest adresowana również dla uczestników projektu Kierunek Kariera.

Opis warunków uczestnictwa
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia motocykli.
Ukończony wiek 23 lat i 9 m-cy.
Profil Kandydata na Kierowcę.
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również do 30 dni
po zakończeniu szkolenia na usługę egzaminacyjną w WORD, koszt egzaminu w wysokości 210 zł.

Materiały dydaktyczne
Przewodnik kursanta kategorii A
Płyta CD/DVD z przykładowymi testami egzaminacyjnymi.

Informacje dodatkowe
Szkolenie zawiera również egzamin wewnętrzny.
Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera.

OSOBA PROWADZĄCA
Aleksander Gramatyka
Instruktor nauki jazdy
Ponad 30 lat
Średnie

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zasady ruchu drogowego Zadania i
kryteria obowiązujące na egzaminie
państwowym Znaki ostrzegawcze
Stosowanie odzieży ochronnej

2019-0701

16:00

20:30

4:30

2

Znaki zakazu Znaki Nakazu Znaki
informacyjne Zmiana kierunku jazdy i
zajmowanie własciwego pasa ruchu
Zasady użytkowania pojazdu, przewozu
osób i ładunków z uwzględnieniem
ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Eco - driving

2019-0702

16:00

20:30

4:30

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

3

I pomoc

2019-0703

16:00

19:00

3:00

4

Wyprzedzanie i omijanie Działanie
świateł i obsługi techniczna pojazdu

2019-0703

19:00

20:30

1:30

5

Znaki poziome i pozostałe znaki.
Działanie sygnalizacji świetlnej i osoby
kierującej ruchem Prędkość i
hamowanie

2019-0704

16:00

20:30

4:30

6

Pierwszeństwo przejazdu Przepisy
porządkowe Holowanie pojazdu
Zatrzymanie i postój

2019-0705

16:00

20:30

4:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Adam Maj

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe

Ponad 20 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Elżbieta Maj

Obszar specjalizacji

Pielęgniarka systemu

Doświadczenie zawodowe

Ponad 20 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Stanisław Wysogląd

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe

Ponad 30 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykształcenie

Średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Lwowska 34
34-100 Wadowice, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

