Projekt finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
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Nazwa Projektu

„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i
wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w
Słupsku”.
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kurs Prawo Jazdy Kategorii B – 40 uczestników: (listopad 2019r. – 10 osób, styczeń 2020r. – 10 osób,
kwiecień 2020r. -10 osób, wrzesień 2020r. – 10 osób)

1) Program szkolenia teoretycznego (30 godz. dydaktycznych)



Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu osobowego



Ogólne zasady poruszania się samochodem po drodze: 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



Bezpieczne przewożenie pasażerów dorosłych i dzieci



Znaki drogowe



Ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój



Manewry (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu)



Skrzyżowania, ronda, ruch kierowany



Używanie świateł pojazdu



Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa



Udzielanie pierwszej pomocy



Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej



Błędy najczęściej popełniane przez kierowców



Przygotowanie do egzaminu teoretycznego



Egzamin wewnętrzny

2) Program szkolenia praktycznego (30 godz. zegarowych)



Budowa i obsługa samochodu



Przygotowanie do jazdy, ruszanie, zatrzymanie, zmiana biegów



Zmiana kierunku jazdy, cofanie



Obsługa świateł



Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem



Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, bieg 5)



Jazda w ruchu ulicznym (pasy ruchu, skrzyżowania, ronda, obserwowanie i przewidywanie działań
innych uczestników ruchu)



Manewry w ruchu ulicznym (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, parkowanie)



Stacja benzynowa (tankowanie benzyny, oleju napędowego, gazu)



Czynności kontrolne na drodze



Awaria na drodze (diagnostyka, zmiana koła, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych)



Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu



Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu



Egzamin wewnętrzny

Każdy z uczestników powinien otrzymać materiały potrzebne do realizacji zajęć oraz książkę lub
skrypt opisujący tematy poruszane na zajęciach. Zajęcia powinny rozpoczynać się i kończyć egzaminem
wewnętrznym, a z każdych zajęć realizator powinien dostarczyć raport analizujący przyrost osiągniętej
wiedzy. Realizator zobowiązany jest również do dostarczenia kopii wszystkich materiałów potrzebnych do
realizacji kursów. Listy obecności oraz dziennik zajęć, powinny dostarczone być w wersji oryginalnej. Po
przeprowadzeniu zajęć każdy z uczestników powinien otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie
kursu. Zajęcia powinny odbywać się w terminie dogodnym dla uczestników zajęć.

Uczestnik kursu pokrywa we własnym zakresie badania lekarskie i opłatę egzaminacyjną.

