Kurs prawa jazdy kat C Kierunek
Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa
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

2019/10/21/33159/475342

Cena netto

2 700,00 zł

Cena brutto

2 700,00 zł

Cena netto za godzinę

45,00 zł

Cena brutto za
godzinę

45,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

60

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-12

Termin zakończenia
usługi

2020-03-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-07

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna KU

Prawo jazdy

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

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

EL-MOT Jan Cempiel

Osoba do kontaktu

Ilona Cempiel

E-mail

jan.cempiel@gmail.com

Telefon

+48513194638

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu państwowego
kat. C , zdobycie wiedzy z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym , obsługi pojazdu oraz
zdobycie kwalifikacji kat. C

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Część teoretyczna - 20h dydaktycznych
Część praktyczna - 30h zegarowych tj. 40h dydaktycznych.
W części teoretycznej szkolenia kursanci posiądą wiedzę z zakresu:
- Zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
- Zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
- Postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych,
- Obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
W części praktycznej szkolenia kursanci posiądą umiejętności z zakresu:

- Przygotowywania się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu
odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
- Ruszania z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
- Różnych rodzajów parkowania,
- Poruszania się pojazdem, parkowania w ruchu miejskim.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem kursu jest zdobycie wiedzy przygotowującej do egzaminu państwowego prawa jazdy kat. C,
oraz zawodu kierowcy zawodowego.

Grupa docelowa
Kierowcy posiadający prawo jazdy kat. B chcący uzyskać uprawniania do prowadzenia pojazdów kat. C.
Osoby w wieku nie mniejszym niż 20 lat i 9 miesięcy.
Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera.
Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Opis warunków uczestnictwa
Do rozpoczęcia kursu wymagany jest Proﬁl Kandydata na Kierowcę tj. numer PKK uzyskany ze Starostwa
Powiatowego na podstawie:
- dokumentu tożsamości
- badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. C
- badań psychologicznych
- prawa jazdy kat. B
- jednej fotografii o wymiarze 3,5cm x 4,5cm
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem
uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną do Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego na egzamin państwowy kat. C ( po zakończonym szkoleniu,
koszty egzaminu nie są objęte systemem bonowym i wynoszą: egzamin teoretyczny 30zł,
egzamin praktyczny 200zł). Usługa egzaminacyjna nie jest ﬁnansowana w ramach
projektu i jest rozliczana poza systemem bonowym.
Kursant musi dostarczyć do biura OSK EL-MOT potwierdzenie przystąpienia do egzaminu
w terminie 30 dni od daty ukończenia szkolenia.

Materiały dydaktyczne
- podręcznik kursanta kat . C
- płyta CD

Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe:
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera".
Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa.
EGZAMIN WYMAGANY w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - egzamin państwowy teoretyczny i
praktyczny kat. C
Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od
27.11.2019 - 31.03.2020

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2019-11-12

17:00

20:45

3:45

2

Zajęcia teoretyczne

2019-11-14

17:00

20:45

3:45

3

Zajęcia teoretyczne

2019-11-19

17:00

20:45

3:45

4

Zajęcia teoretyczne

2019-11-21

17:00

20:45

3:45

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jan Cempiel

Obszar specjalizacji

Wykładowca - instruktor nauki jazdy

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy od 2003r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy od 2003r.

Wykształcenie

Imię i nazwisko

Marek Gómułka

Obszar specjalizacji

Instruktor

Doświadczenie zawodowe

instruktor nauki jazdy 1984r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

instruktor nauki jazdy 1984r.

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Łukasza Górnickiego 1
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Plac manewrowy ul.Chemików 1

Warunki logistyczne:

