Kurs prawa jazdy kat A/Kierunek
kariera,Mbony/
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

2019/09/26/17224/464254

Cena netto

1 680,00 zł

Cena brutto

1 680,00 zł

Cena netto za godzinę

30,00 zł

Cena brutto za
godzinę

30,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

56

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-01

Termin zakończenia
usługi

2020-03-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-01

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe 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

AM,A1,A2,A,B

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

"SILWER" Sławomir Wójcikiewicz

Osoba do kontaktu

Sławomir Wójcikiewicz

E-mail

silwer.wojcikiewicz@op.pl

Telefon

509235303

Cel usługi
Cel biznesowy
zwiększenie mobilności na rynku pracy

Cel edukacyjny
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia pojazdami kat A

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
- 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu
ruchudrogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla,
- 26 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym –
nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia,
który ma solidne przygotowanie do egzaminu

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Nabycie wiedzy i umiejetności niezbędnej do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A - motocyklem
z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla 100 kg. Wiedzy
dotyczącej obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem, udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskej, oraz poznanie przepisów ruchu drogowego, zasad przewozu osób lub ładunku potwierdzone
uzyskaniem pozytywnych
wyników egzaminów w części teoretycznej i
praktycznej.Ukończenie szkolenia przyczyni się do osiągnięcia celów uczestnika szkolenia i
zwiększenia mobiności na rynku pracy.

Grupa docelowa
Osoby które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A oraz posiadają
24 lata.
Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera

Opis warunków uczestnictwa
Minimalny wiek 24 lat lub 3 mc przed 24tym rokiem życia.
uzyskanie orzeczenia lekarskiego
uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na
usługę
egzaminacyjną (min.egzamin z teorii) w WORD KROSNO.
Przystapienie do egzaminu musi nastąpic w
przeciągu 30 dni od dnia zakonczenia szkolenia. Koszt egzaminu teoretycznego 30zł,egzaminu
praktycznego 180zł egzaminy sa płatne poza systemem bonowym.
Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt .

Materiały dydaktyczne
Przewodnik Kursanta wraz z płytą CD posiadającą aktualną bazę pytań.

Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

Instruktor :Sławomir Wójcikiewicz.Zajęcia prowadzone są również przez inne osoby zatrudniowe o
ośrodku.
Przed zapisem prosimy o kontakt nr tel 509235303

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2019-10-01

15:00

21:00

6:00

2

Zajęcia teoretyczne

2019-10-02

16:00

21:00

5:00

3

Zajęcia teoretyczne

2019-10-03

16:00

21:00

5:00

4

Zajęcia teoretyczne

2019-10-04

16:00

21:00

5:00

5

Zajęcia teoretyczne

2019-10-05

16:00

21:00

5:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

6

Zajęcia teoretyczne

2019-10-07

16:00

20:00

4:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Sławomir Wójcikiewicz

Obszar specjalizacji

istruktor-wykładowca

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Juliusza Słowackiego 3
38-300 Gorlice, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Partyka realizowana jest na terenie miasta
i gminy Gorlice i Krosno.Plac manewrowy
38-333 Klęczany 1

Warunki logistyczne:

