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Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Prawo jazdy / Kurs prawa jazdy kat.D

Tak

9 240,00 zł netto za
osobę
9 240,00 zł brutto za
osobę
70,00 zł netto za
osobogodzinę
70,00 zł brutto za
osobogodzinę

od 13.04.2021
do 15.06.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

KURS DEDYKOWANY OSOBOM POSIADAJACYM PRAWO JAZDY KAT. C I
ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE DO KAT. C. PKK ORAZ BADANIE
PSYCHOLOGICZNE I LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRACY NA
STANOWISKU KIEROWCY

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

5

Data zakończenia rekrutacji:

13-04-2021

Liczba godzin usługi:

132

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

AKREDYTACJA ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dn. 18.01.2013r. nr 1/2013

Zakres uprawnień:

Kurs - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona

Ramowy program usługi
Prawo jazdy kat. D - program szkolenia
KURS OBEJMUJE SZKOLENIE TEORETYCZNEGO ORAZ SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Program szkolenia teoretycznego
Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego
Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku
do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na
zachowanie kierowcy
Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w
różnych warunkach
Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku
Manewrowanie sam.ciężarowym w ruchu miejskim
Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych

Planowanie trasy przejazdu
Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf
Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa
Ekonomia jazdy
Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych
Przygotowanie do egzaminu teoretycznego
Egzamin wewnętrzny
Program szkolenia praktycznego
Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy
Mocowanie i zabezpieczenie ładunku
Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie
Manewrowanie samochodem ciężarowym
Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych
odległości)
Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie
Czynności kontrolne na drodze
Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu
Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu
Egzamin wewnętrzny

Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Umiejętności załadowania pojazdu
zgodnie z wymaganiami przepisów
BHP i zasadami prawidłowego
użytkowania pojazdu

13-04-2021

17:00

21:00

04:00

Umiejętności załadowania pojazdu
zgodnie z wymaganiami przepisów
BHP i zasadami prawidłowego
użytkowania pojazdu

14-04-2021

17:00

21:00

04:00

Umiejętności załadowania pojazdu
zgodnie z wymaganiami przepisów
BHP i zasadami prawidłowego
użytkowania pojazdu

15-04-2021

17:00

21:00

04:00

Umiejętności optymalizacji zużycia
paliwa oraz jazda w warunkach
specjalnych

16-04-2021

17:00

21:00

04:00

Umiejętności optymalizacji zużycia
paliwa oraz jazda w warunkach
specjalnych

17-04-2021

09:00

12:00

03:00

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
kurs przygotowuje do zdania egzaminów państwowych, a co w konsekwencji do pracy na stanowisku kierowcy.
Efekty uczenia się
kurs przygotowuje do zdania egzaminów państwowych, a co w konsekwencji do pracy na stanowisku kierowcy.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Kwalifikacje

Tak

Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

9 240,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

9 240,00 zł

Koszt osobogodziny netto

70,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

70,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Jana Kazimierza 3, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Klimatyzacja
Wi-fi
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Marek Wiesław Szcześniak
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY

Kontakt

Marek Wiesław Szcześniak
email:
tel: (+48) 605 150 000

