Kurs na prawo jazdy kat. B
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/15/5640/472812

Cena netto

2 171,00 zł

Cena brutto

2 171,00 zł

Cena netto za godzinę

36,18 zł

Cena brutto za
godzinę

36,18

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-12

Termin zakończenia
usługi

2020-02-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-11

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

Kategorie dodatkowe 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 prawa jazdy kat. B 60 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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Szkoła Jazdy Kursant s.c. Grad S. Świsulski A.

Osoba do kontaktu

Andrzej Świsulski

E-mail

biuro@kursant.wroclaw.pl

Telefon

793397424

Cel usługi
Cel edukacyjny
Nauka jazdy w zakresie kat. B zakończona egzaminami wewnętrznymi. Zaświadczenie o ukończeniu
kursu Przygotowanie do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie kat. B w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie
umiejętności z zakresu obsługi i prowadzenia pojazdu na placu manewrowym oraz w ruchu
drogowym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zajęcia teoretyczne 30 godzin (45 minut) w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 4
godzin.
Zajęcia praktyczne 30 godzin (60 minut)
Egzamin wewnętrzny teoretyczny + egzamin wewnętrzny praktyczny
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zasady i przepisy służące bezpieczenemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej
Zagrożenia związane z ruchem drogowym
Postępowanie w sytuacji nadzwyczajnych
Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu
Zajęcia praktyczne na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia pojazdu silnikowego w zakresie prawa
jazdy kat .B. Przygotowanie do pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego.

Grupa docelowa
Osoby mające ukończone 18 lat.

Opis warunków uczestnictwa
Należy posiadać profil kandydata na kierowcę.

Materiały dydaktyczne
Książka w firmy IMAGE zawierająca przepisy ruchu drogowego oraz płytę CD z przykładowymi testami.

Informacje dodatkowe
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem kursu i odbędzie się w okresie od
25.11.2019r. do 28.02.2020r. Szczegółowe dni i godziny dostępne będą u osoby nadzorującej
usługę po stronie podmiotu świadczącego usługi rozwojowe.
Instytucja walidująca - WORD Wrocław - koszt egzaminu 170 zł
Instytucja certyfikująca - Urząd Miejski Wrocławia - 100,50 zł

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zasady i przepisy służące
bezpiecznemu poruszaniu się
pojazdem po drodze publicznej

2019-1112

17:00

21:00

4:00

2

Zagrożenia związane z ruchem
drogowym

2019-1113

16:00

21:00

5:00

3

Zagrożenia związane z ruchem
drogowym

2019-1114

16:00

18:00

2:00

4

Postępowanie w sytuacji
nadzwyczajnych

2019-1114

18:00

21:00

3:00

5

Obowiązki kierowcy i posiadacza
pojazdu

2019-1118

17:00

21:00

4:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

6

Zasady korzystania z wyposażenia
pojazdu związanego z zapewnieniem
bezpieczeństwa jazdy

2019-1119

16:00

21:00

5:00

7

Wpływ na funkcje percepcyjne,
podejmowane decyzje, czas reakcji lub
zmianę zachowania kiurującego
pojazdem m.in. alkoholu lub innego
podobnie działającego środka

2019-1120

15:00

18:00

3:00

8

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy

2019-1120

18:00

22:00

4:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Sławomir Grad

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy kategorii B1, B.

Doświadczenie zawodowe

Instruktor od 2000 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor od 2000 r.

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Tarnogajska 5/9
50-512 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia
niepełnosprawnościami
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z

