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Po zakończeniu zajęć osoba przystępuje do szkolenia praktycznego które obejmuje 50 godzin zajęć oraz zajęcia ujęte w tabeli nr 2
a) pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców lub motorniczych
– z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy, na które jest prowadzone szkolenie,
b) prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych, o których mowa w lit. b
– czas każdej prezentacji 45 minut,
c) udział w charakterze obserwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców,
d) pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem –
pokaz przeprowadza się 2 godziny na placu manewrowym i 3 godziny w ruchu miejskim,
e) udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim w ośrodku szkolenia kierowców w
liczbie godzin określonej w tabeli nr 2:
Tabela nr 2
Poz.

Zakres objęty nauczaniem

Liczba godzin zajęć*)

1
2
3
4

Kat. A
Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+ E, T lub pozwolenie
Kat. C+E, D+E
Kat. D

10
30
15
25

*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.
f) przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora na placu manewrowym ośrodka szkolenia kierowców z udziałem
kandydata na kierowcę lub motorniczego co najmniej 10 zajęć praktycznych w zakresie każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia,
objętych szkoleniem,
g) przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora co najmniej
4 godzin zajęć praktycznych w zakresie każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, objętych szkoleniem; realizując szkolenie, jedna
osoba występuje w charakterze kandydata na kierowcę, a druga w charakterze instruktora nauki jazdy; zajęcia odbywają się pod
nadzorem wykładowcy,

Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć oraz przesunięć jednostek
tematycznych.

