PRAWO 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

2019/10/22/19861/476144

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

2019-11-13

Termin zakończenia
usługi

2020-02-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-08

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
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
,..
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
....
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu
zawodowego, uprawniony do wydawania
dokumentów potwierdzających kwalifikację na
podstawie ustawy lub rozporządzenia

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

Cel usługi

Telefon

607936988

Cel edukacyjny
Prawo jazdy kat.C obejmuje 20 godz.zajęć teoretycznych i 30 godz.zajęć praktycznych po 60
min.każda ,co odpowiada 40 godz.zajęć po 45 min.Zajęcia teoretyczne obejmują:wiadomości
ogólne-4 godz.,przepisy o ruchu pojazdów-3 godz.,znaki i sygnały drogowe-2 godz.,obowiązki
kierowcy-2 godz.,podst.zagadnienia z techniki kieowania pojazdem-4 godz.,budowa i obsługa
techniczna pojazdu-5 godz.Zajęcia praktyczne obejmują:przygotowanie do
jazdy,ruszanie,zatrzymanie,skręty-2 godz.,zasady jazdy do tyłu,skręty do tyłu-2 godz.,jazda slalomem2 godz.,cofanie,zawracanie,parkowanie-2 godz.,jazda w ruchu miejskim-8 godz.,zmiana biegów
podczas jazdy-2 godz.,pokonywanie łuków i zakrętów-2 godz.,jazda w ruchu drogowym w mieście i
poza-8 godz.wyprzedzanie-2 godz.,powtórzenie wybranych tematów-2 godz Szkolenie ma na celu
zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu kierowcy
samochodu ciężarowego.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie Prawo jazdy kat. C zawiera: 20h lekcyjnych zajęć teortycznych po 45 min. ,oraz 40 godz.zajęć
praktycznych po 45 min.każda,co odpowiada 30h zegarowym zajęć praktycznych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza i umiejętności do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kat. C .

Grupa docelowa
Ukończone 20 lat i 9 miesięcy
Posiadanie prawa jazdy kat.B.
Wybranie PKK na kat.C z Wydziału Komunikacji.
Przystąpienie do egzaminu Państwowego ,do miesiąca od zakończenia szkolenia.

Opis warunków uczestnictwa
Jak wyżej

Materiały dydaktyczne
- Notatnik i długopis
- Podręczniki na kat. C
- skrypty i zestawy testowe
- aplikacje multimedialne

Informacje dodatkowe
Szczegółowy harmonogram części praktycznej szkolenia jest ustalany indywidualnie z każdym
uczestnikiem i jest dostosowany do jego dostępności czasowej po zakończonej teorii w terminie od
16.11 do 28.02.2020.
Cena zawiera koszt kursu .
Cena nie zawiera badań psychologicznych i ogólnych.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Kat.C

2019-11-13

08:00

15:00

7:00

2

Kat.C

2019-11-14

09:00

15:00

6:00

3

Kat.C

2019-11-15

08:00

15:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Leszek Gągoł

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii,
wykładowca .Posiada uprawnienia
egzaminatorskie.

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat,
wykładowca .

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat,
wykładowca.

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Andrzej Kras

Obszar specjalizacji

Instruktor nauki jazdy od 20
lat,wykładowca,trener z zakresu kwalifikacji od
2010 r

Doświadczenie zawodowe

Instruktor nauki jazdy od 20
lat,wykładowca,trener z zakresu kwalifikacji od
2010 r

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Instruktor nauki jazdy od 20 lat
,wykładowca,trener z zakresu kwalifikacji od 2010
r

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Tomasz Dzięglewicz

Obszar specjalizacji

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

Doświadczenie zawodowe

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

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

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

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Wróblewskiego 10
38-300 Gorlice, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
jak wyżej

Warunki logistyczne:

