
  

  
 

Projekt „Nowa szansa – nowa praca” jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-

2020 (EFS) 
Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) 

Poddziałanie 7.4.2. Outplacement - konkurs 

 

                                                              HARMONOGRAM SZKOLENIA 
 

Nazwa szkolenia Prawo jazdy kat. C 

Kod szkolenia 23/NSNP/SZ/2017 

Miejsce organizacji 
szkolenia 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Diagno – Test” Sp. z o.o., ul. 
Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice  

Termin szkolenia Od 28.09.2017 Do ….........2017 

 

 

Data zajęć 
Godziny 
realizacji 
szkolenia 

Plan nauczania 
Liczba 
godzin  

Trener 
prowadzący 

szkolenie (imię i 
nazwisko) 

28.09.2017 16-21:15 

Zasady zachowania 
ostrożności i właściwej 
postawy w stosunku do 
innych uczestników 
ruchu drogowego 
Zasady zachowania 
bezpiecznych odległości 
między pojazdami 
Zasady korzystania z 
wyposażenia pojazdów, 
Środki ostrożności 
podejmowane w 
przypadku awarii 
pojazdu Zasady 
postępowania w razie 
uczestnictwa w 
wypadku drogowym 
oraz zasady udzielania 
pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków 

7 
Zygmunt 

Sumisławski 
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ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-

2020 (EFS) 
Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) 
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Data zajęć 
Godziny 
realizacji 
szkolenia 

Plan nauczania 
Liczba 
godzin  

Trener 
prowadzący 

szkolenie (imię i 
nazwisko) 

29.09.2017 16-21:15 

 Wpływ na funkcje 
percepcyjne, 
podejmowane decyzje, 
czas reakcji lub zmiany 
zachowania kierującego 
pojazdem Zagrożenia 
związane z 
niedoświadczeniem 
innych uczestników 
ruchu drogowego,  
 Przepisy regulujące 
czas pracy i odpoczynek 
kierowców, 
Zasady odnoszące się do 
rodzaju wykonywanego 
transportuZagrożenia 
związane z ruchem 
drogowym i 
prowadzeniem różnego 
rodzaju pojazdów w 
różnych warunkach 
widoczności 
Zasady użytkowania 
pojazdu, przewozu osób 
i ładunków 
 
 

7 
Zygmunt 

Sumisławski 
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Data zajęć 
Godziny 
realizacji 
szkolenia 

Plan nauczania 
Liczba 
godzin  

Trener 
prowadzący 

szkolenie (imię i 
nazwisko) 

02.10.2017 16-20:30 

Rodzaje dróg i 
zagrożenia związane ze 
stanem ich nawierzchni, 
Planowanie tras 
przejazdu, czytanie map 
drogowych 
Zasady ruchu 
drogowego w 
szczególności odnoszące 
się do ograniczeń 
prędkości, 
Ogólne zasady budowy, 
eksploatacji i 
utrzymania 
podstawowych układów 
jezdnych pojazdów 
- Warunki 
bezpieczeństwa 
związane z 
załadunkiem, 
rozmieszczeniem i 
zamocowaniem 
ładunku. 
 Zadania i kryteria oceny 
na egz. państwowym 

6 
Zygmunt 

Sumisławski 

 

 

 

 

Data zajęć Plan nauczania Trener prowadzący 

szkolenie 

    03.10.2017 – 

…..........2017 

Zajęcia praktyczne kategoria C – terminy i 

godziny ustalane z każdym uczestnikiem 

projektu  

 

 

 


