SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE
PRZEWOZU OSÓB LUB RZECZY
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

2019/09/09/19861/452630

Cena netto

525,00 zł

Cena brutto

525,00 zł

Cena netto za godzinę

15,00 zł

Cena brutto za
godzinę

15,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

35

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-24

Termin zakończenia
usługi

2019-10-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-23

Maksymalna liczba uczestników

5

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 na prawo jazdy kat. A1 – 50 godzin,
Kurs na prawo jazdy kat. A – 50 godzin,
Kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin,
Kurs na prawo jazdy kat. BE – 35 godzin,
Kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin,
Kurs na prawo jazdy kat. CE – 45 godzin,
Kurs na prawo jazdy kat. D – 60/80 godzin,
Kursy kwalifikacji zawodowych:
Kwalifikacja wstępna kat. C1, C1+E, C,
C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 280 godzin,
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat.
C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E –
140 godzin,

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?

Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem
uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po
ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po
ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego)?
TAK
Czy dokument został wydany przez organy władz
publicznych lub samorządów zawodowych (np.:
Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut
Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub
rozporządzenia?
TAK

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma
Tadeusz Dzięglewicz

Osoba do kontaktu

Tadeusz Dzięglewicz

E-mail

osk.renoma@interia.pl

Telefon

607936988

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu kierowcy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie okresowe w zakresie kat.C1,C1+C,C,C+E i kat. D1, D1+E, D, D+E zawiera: 35h zegarowych
zajęć teoretycznych .

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza i umiejętności do przyszłej pracy jako kierowca zawodowy kat. D i C.

Grupa docelowa
Ukończone 23 lata i 9 miesięcy na kat.D,lub 21 lat i 9 miesięcy na kat.C
Posiadanie prawa jazdy kat. C lub D i ukończonej Kwaliﬁkacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w
zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E, lub D1,D1+E, D,D+E
Posiadanie badań psychologicznych i ogólnych do kwalifikacji.
.

Opis warunków uczestnictwa
Jak wyżej

Materiały dydaktyczne
- Notatnik i długopis
- Podręcznik do kwalifikacji kat. D1, D1+E, D, D+E,lub C1, C1+E,C,C+E
- skrypty i zestawy testowe
- aplikacje multimedialne

Informacje dodatkowe
Szczegółowy harmonogram szkolenia jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem i jest
dostosowany do jego dostępności czasowej w terminie od 24.09 do 17.10.
Cena zawiera cenę szkolenia okresowego.
Cena nie zawiera badań do kwalifikacji.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

szkolenie okresowe

2019-09-24

07:00

14:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Tadeusz Dzięglewicz

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii,
wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat,
wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od
2010r

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat,
wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od
2010r

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Andrzej Kras

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy od ponad 20
lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy od ponad 20
lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy od ponad 20
lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Tomasz Dzięglewicz

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy od ponad 15
lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji od
2010 r

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy od ponad 15
lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji od
2010 r

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy od ponad 15
lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji od
2010 r

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Kadyiego 12
38-200 Jasło, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

