KURS DLA KANDYDATA NA
INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY KAT. B podstawowy Kierunek Kariera
Zawodowa, mBON
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

2019/06/18/19949/416628

Cena netto

3 750,00 zł

Cena brutto

3 750,00 zł

Cena netto za godzinę

15,00 zł

Cena brutto za
godzinę

15,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

250

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-06

Termin zakończenia
usługi

2019-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-07-05

Maksymalna liczba uczestników

15

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 kategorii: AM, A1, A2, A, B,
BE, CE, 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

P.H.U. ATUT Michał Michalik

Osoba do kontaktu

Małgorzata Dyrek

E-mail

atutsacz@gmail.com

Telefon

+48 787 69 54 15

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia nauczania
kandydatów na kierowców oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego w tym zakresie.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
W dniu 29.06 od godz 08:00 spotkanie organizacyjne, podczas którego zostanie ustalony z
uczestnikami kursu harmonogram.
Zajęcia teoretyczne – 130 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne – 100 godzin co opowiada 120 godzinom dydaktycznym
LpNazwa przedmiotu
Psychologia

TEORIAPRAKTYKA
10

Metodyka nauczania

50

Prawo o ruchu drogowym

30

Technika kierowania i obsługa pojazdu

18

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

Technika i taktyka jazdy

2

5

Praktyka instruktorska
a) organizacja zajęć,
b) pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych,
c) prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć
teoretycznych - czas każdej prezentacji 45 minut,
d) udział w charakterze obserwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych
prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców,
e) pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych,
f) udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w 4
ruchu miejskim w ośrodku szkolenia kierowców

95

g)przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora na placu
manewrowym ośrodka szkolenia kierowców z udziałem kandydata na kierowcę lub
motorniczego co najmniej 10 zajęć praktycznych,
h)przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora w ruchu
drogowym z udziałem kandydata na instruktora co najmniej 4 godzin zajęć
praktycznych; realizując szkolenie, jedna osoba występuje w charakterze
kandydata na kierowcę, a druga w charakterze instruktora nauki jazdy; zajęcia
odbywają się pod nadzorem wykładowcy,
i)podsumowanie zajęć.
Po zakończeniu szkolenia kursant otrzymuje:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów nauki jazdy.
- zaświadczenie o ukończeniu szkoleniu w zakresie „Techniki i taktyki jazdy”

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza - W ramach prowadzonych zajęć osoba szkolona uzyskuje wiadomości z zakresu zagadnień
związanych z psychologią i metodyką nauczania.
Uczestnicy kursu będą dysponować uporządkowaną wiedzą z zakresu prawa o ruchu drogowym i
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Umiejętności - osoba szkolona uzyskuje umiejętności z techniki kierowania pojazdem i jego obsługi.
Prowadzona podczas kursu praktyka instruktorska przygotowuje praktycznie uczestników do
wykonywania w przyszłości pracy w charakterze instruktora.
Kompetencje społeczne - Uczestnik szkolenia zostanie również zaznajomiony z zasadami
prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców. Prowadzona podczas kursu praktyka instruktorska
przygotowuje praktycznie uczestników do wykonywania w przyszłości pracy w charakterze instruktora

oraz podniesie kompetencje społeczne uczestników kursu.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby które chcą podnieść swoje kwaliﬁkacje i możliwość zatrudnienia jako
instruktor nauki jazdy kat B. Szkolenie podstawowe kierowane jest do osób przystępujących poraz
pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.
Usługa również adresowana jest dla uczestników projektu „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera
Zawodowa”.

Opis warunków uczestnictwa
1. prawo jazdy kat B co najmniej przez okres 2 lat
2. ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
czynności instruktora wkonane przed rozpoczęciem kursu
Badanie można wykonać w naszej przychodni ATUT Medican tel 735 004 952 3. zaświadczenia o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za:
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie
działającego środka,
przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
4. zaświadczenie o punktach karnych
5. uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego w OSK ATUT ze znajomości przepisów o
ruchu drogowego

Materiały dydaktyczne
Notatnik
Długopis
Teczka
Podręcznik kursanta kat B
Bogaty pakiet materiałów dostarczanych podczas prowadzonych zajęć

Informacje dodatkowe
Osoby prowadzące usługę:
ORZEŁ ALICJA

MAŁEK ZBIGNIEW
CHOCHOROWSKI KAZIMIERZ
DUTKA HENRYK
MICHALIK MICHAŁ
Zawarto umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rozliczanie Usług z wykorzystaniem
elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera
Zawodowa”.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2019-07-06

08:00

14:35

6:35

2

Zajęcia teoretyczne

2019-07-07

08:00

14:35

6:35

3

Zajęcia teoretyczne

2019-07-13

08:00

14:35

6:35

4

Zajęcia teoretyczne

2019-07-14

08:00

14:35

6:35

5

Zajęcia teoretyczne

2019-07-27

08:00

14:35

6:35

6

Zajęcia teoretyczne

2019-07-28

08:00

14:35

6:35

7

Zajęcia teoretyczne

2019-08-03

08:00

14:35

6:35

8

Zajęcia teoretyczne

2019-08-04

08:00

14:35

6:35

9

Zajęcia teoretyczne

2019-08-17

08:00

14:35

6:35

10

Zajęcia teoretyczne

2019-08-18

08:00

14:35

6:35

11

Zajęcia teoretyczne

2019-08-24

08:00

14:35

6:35

12

Zajęcia teoretyczne

2019-08-25

08:00

14:35

6:35

13

Zajęcia teoretyczne

2019-09-07

08:00

14:35

6:35

14

Zajęcia teoretyczne

2019-09-08

08:00

14:35

6:35

15

Zajęcia teoretyczne

2019-09-14

08:00

14:35

6:35

16

Zajęcia teoretyczne

2019-09-15

08:00

14:35

6:35

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji

Kazimierz Chochorowski

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Marcina Borelowskiego 11
33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia teoretyczne odbywają się w
Ośrodku Szkolenia Kierowców ATUT w
Nowym Sączu ul. Borelowskiego 11, oraz
praktyczne w miejscu wyznaczonym przez
Ośrodek. Telefon do Ośrodka Szkolenia 18
442 65 65

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja

