Kurs dla kandydata na instruktora
nauki jazdy kat. B -podstawowy
"Kierunek Kariera Zawodowa"
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

2019/12/12/40296/503232

Cena netto

3 300,00 zł

Cena brutto

3 300,00 zł

Cena netto za godzinę

13,20 zł

Cena brutto za
godzinę

13,20

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

250

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-19

Termin zakończenia
usługi

2020-04-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-18

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Usługi

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

Prowadzenie kształcenia ustawicznego w
zakresie kursów; Instruktor prowadzący
zajęcia na kursach na prawo jazdy,
kierowcy wózków jezdniowcyh, kierowcy
przewożący towary niebezpieczne ADR,
operatorzy żurawi, operatorzy suwnic,
kandydaci na egzaminatorów,
przygotowawcze do egzaminów na
certyfikat kompetencji zawodowych w
transporcie

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

Ośrodek Szkolenia przy Małopolskim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie

Osoba do kontaktu

Anna Dobek

E-mail

kursy@mord.tarnow.pl

Telefon

14 626 95 12

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia szkolenia
teoretycznego i praktycznego z kandydatami na kierowców na kursach prawa jazdy kat.B,
wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy. Kurs ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu
psychologii , metodyki nauczania, prawa ruchu drogowego, techniki kierowania, a także
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasad prowadzenia ośrodka szkolenia.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Ramowy
Poz.

Nazwa przedmiotu

1.

Liczba godzin zajęć
teoretycznych

praktycznych

Psychologia

10

-

2.

Metodyka nauczania

50

-

3.

Prawo o ruchu drogowym

30

-

4.

Technika kierowania
obsługa pojazdu

18

-

5.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

-

6.

Zasady
szkolenia

6

-

7.

Technika i taktyka jazdy

2

5 w ODTJ

8.

Praktyka instruktorska

4

pojazdem

prowadzenia

i

ośrodka

organizacja zajęć- 1 godz.
pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie
zajęć teoretycznych,*
prezentacja przez każdego słuchacza kursu co
najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych,*
udział w charakterze obserwatora w co najmniej
20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w
ośrodku szkolenia kierowców,
pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć
praktycznych
udział w charakterze obserwatorakat B w
88
zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu
miejskim w ośrodku szkolenia kierowców30 godz.
przeprowadzenie przez kandydata na instruktora
na placu manewrowym z udziałem kandydata na
kierowcę co najmniej 10 godzin zajęć
praktycznych
przeprowadzenie przez kandydata na
instruktoralub instruktora w ruchu drogowym z
udziałem kandydata na instruktora co najmniej 4
godz. zajęć praktycznych
podsumowanie zajęć 3 godz.

Razem:

130

Zajęcia zaznaczone *praktyka instruktorska b), c) po 45 min
Zajęcia teoretyczne – 130 godz. dydaktycznych
Zajęcia praktyczne:
praktyka instruktorska 73 godz. po 60 min.

93

Technika i taktyka jazdy 5 godz. po 60min
Suma:

78 godz. co odpowiada 104 godz. dydaktycznych

Praktyka instruktorska pkt b,c15 godz. dydaktycznych
Egzamin wewnętrzny 1 godz. dydaktyczna
Usługa obejmuje 250 godz. dydaktycznych wraz z egzaminami końcowymi wewnętrznymi.
Zajęcia z technika i taktyka jazdy realizowane są w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 2 godz. teorii
+ 5 godz. praktyki

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza – W ramach prowadzonych zajęć osoba szkolona uzyskuje wiadomości z zakresu zagadnień
związanych z psychologią i metodyką nauczania.
Umiejętności – osoba szkolona uzyska umiejętności z techniki kierowania pojazdem i jego obsługi.
Prowadzona podczas kursu praktyka instruktorska przygotowuje praktycznie uczestników do
wykonywania w przyszłości pracy w charakterze instruktora.
Kompetencje społeczne – Uczestnik szkolenia zostanie również zaznajomiony z zasadami prowadzenia
ośrodka szkolenia kierowców. Prowadzona podczas kursu praktyka instruktorska przygotowuje
praktycznie uczestników do wykonywania w przyszłości pracy w charakterze instruktora oraz
podniesienie kompetencji społecznych uczestników kursu.
Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie wewnętrznym, Kierownik Ośrodka wydaje zaświadczenie
potwierdzający odbyty kurs oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. Wydane zaświadczenie
uprawnia do podejścia do egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez Urząd Wojewódzki
zgodny z adresem zameldowania.

Grupa docelowa
Osoby chętne uzyskać uprawnienia instruktora nauki jazdy spełniające warun ki uczestnictwa. Usłauga
również adresowana dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa".

Opis warunków uczestnictwa
Warunki uczestnictwa po zmianach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw
regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz. U. z 2013 r. poz. 829:
Posiada prawo jazdy:
Kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się
o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia
szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
czynności instruktora,

Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do
wykonywania czynności instruktora,
Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
Przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
Przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego
środka.
Przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się
również na egzamin państwowy przeprowadzany przez Urząd Wojewódzki zgodnie z adresem
zameldowania. Wymagane jest również podpisanie odrębnej umowy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Tarnowie.

Informacje dodatkowe
Zawarto mowę z WUP Kraków na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu „ Kierunek Kariera Zawodowa” Egzamin wymagany.
Część praktyczna ( praktyka instruktorska) jest ustalona indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie
się w okresie od 28.02.2020do 06.04.2020 r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu
dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.
Pozostała kadra szkoleniowa :ROBERT TOMALA, GRZEGORZ ZAŁĘSKI
Instruktor techniki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.
Praktyka instruktorska -Ośrodku Szkolenia Kierowców „KRAMEX”
Kadra instruktorska: Wiesław Krupa, Józef Krawczyk, Mariusz Pieprzycki, Dorota Michalik, Joanna KrólFijałkowska
W związku z przypadkami występowaniem wirusa SARS-Cov-2,informuje, że dokonaliśmy zmian w
harmonogramie oraz (prakt. instruktorskiej która odbywa się od 28.02.2020-27.04.2020. Zmiana
terminu zakoń.usługi (08.04.na 29.04.2020)

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Bezpieczeństwo Ruchu
drogowego

2019-02-14

16:00

20:00

4:00

2

Metodyka nauczania

2019-12-19

16:00

19:15

3:15

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

3

Bezpieczeństwo Ruchu
drogowego

2019-12-20

16:00

20:00

4:00

4

Metodyka nauczania

2019-12-27

16:00

19:15

3:15

5

Prawo o ruchu drogowym

2019-12-30

16:00

19:15

3:15

6

Prawo o ruchu drogowym

2020-01-03

16:00

19:15

3:15

7

Metodyka nauczania

2020-01-08

16:00

19:15

3:15

8

Metodyka nauczania

2020-01-10

16:00

19:15

3:15

9

Metodyka nauczania

2020-01-13

16:00

19:15

3:15

10

Metodyka nauczania

2020-01-15

16:00

19:15

3:15

11

Prawo o ruchu drogowym

2020-01-17

16:00

19:15

3:15

12

Technika kierowania pojazdem i
obsługa pojazdu

2020-01-20

16:00

19:15

3:15

13

Prawo o ruchu drogowym

2020-01-22

16:00

19:15

3:15

14

Technika kierowania pojazdem i
obsługa pojazdu

2020-01-24

16:00

19:15

3:15

15

Metodyka nauczania

2020-01-27

16:00

20:00

4:00

16

Metodyka nauczania

2020-01-29

16:00

19:15

3:15

17

Metodyka nauczania

2020-01-31

16:00

19:15

3:15

18

Psychologia

2020-02-04

16:00

20:00

4:00

19

Prawo o ruchu drogowym

2020-02-05

16:00

20:00

4:00

20

Prawo o ruchu drogowym

2020-02-07

16:00

20:00

4:00

21

Psychologia

2020-02-11

16:00

20:00

4:00

22

Technika kierowania pojazdem i
obsługa pojazdu

2020-02-12

16:00

20:00

4:00

23

Metodyka nauczania

2020-02-17

16:00

19:15

3:15

24

Metodyka nauczania

2020-02-19

16:00

19:15

3:15

25

Technika kierowania pojazdem i
obsługa pojazdu

2020-02-21

16:00

20:00

4:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

26

Prawo o ruchu drogowym

2020-02-24

16:00

19:15

3:15

27

Metodyka nauczania

2020-02-26

16:00

20:00

4:00

28

Praktyka instruktorska

2020-02-28

16:00

19:15

3:15

29

Zasady prowadzenia ośrodka
szkolenia kierowców

2020-03-02

16:00

18:15

2:15

30

Zasady prowadzenia ośrodka
szkolenia kierowców

2020-03-04

16:00

18:15

2:15

31

Technika i taktyka jazdy

2020-04-25

08:00

09:30

1:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Robert Dorosz

Obszar specjalizacji

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zasady
prowadzenia ośrodka szkolenia.

Doświadczenie zawodowe

14 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

14 lat

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Ferdynand Gawron

Obszar specjalizacji

Metodyka nauczania

Doświadczenie zawodowe

38 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

24 lat

Wykształcenie

wyższe

Imię i nazwisko

Józef Frąc

Obszar specjalizacji

Technika kierowania i obsługa pojazdy

Doświadczenie zawodowe

26 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

12 lat

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Okrężna 2F
33-104 Tarnów, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia teoretyczne: odbywają się w
Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w
Tarnowie przy ul. Okrężnej 2F Zajęcia
praktyczne: • Jazdy realizowane są na
terenie miasta Tarnowa i okolic oraz na
placu
manewrowym
Małopolskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie •
Technika i taktyka jazdy w Ośrodku
Doskonalenia Techniki Jazdy • Ośrodek
Szkolenia Kierowców „ KRAMEX” 33-100
Tarnów ul. Kopernika 7/9

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

