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Ogólnokształc cych w Swaro ynie prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie
prawa jazdy kategorii B i T ju od ponad 30 lat. Wojewódzki Urz d Pracy w Gda sku dnia
31.10.2007 roku dokonał wpisu do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod
numerem 2.22/00105/2007. Oznacza to, e O rodek Szkolenia Kierowców w Swaro ynie
mo e szkolić nie tylko uczniów szkoły maj cych szkolenie programowe, ale równie
wszystkich ch tnych kursantów w zakresie kat. B i T w ramach promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
O rodek uzyskał zezwolenie dzi ki znakomitej bazie szkoleniowej, profesjonalnie
wykształconej kadrze instruktorów nauki jazdy, wieloletniej działalno ci oraz bardzo
wysokiej zdawalno ci na egzaminach pa stwowych w Pomorskim O rodku Ruchu
Drogowego w Gda sku oraz Wojewódzkim O rodku Ruchu Drogowego w Elbl gu.
Prowadzimy teoretyczne szkolenia podstawowe i dodatkowe dla wszystkich grup w
doskonale wyposa onej sali wykładowej. Szkolenia praktycznej nauki jazdy kategorii B
odbywaj si

samochodem osobowym Opel Astra, a od stycznia samochodem Grande Punto

na własnym placu manewrowym oraz z du

ilo ci wyjazdów do Gda ska lub Elbl ga.

Szkolenie nauki jazdy kategorii T odbywa si takim samym pojazdem ze wspomaganiem
układu kierowniczego (ci gnikiem Zetor) co w O rodku Egzaminacyjnym w Gda sku.
Szkolenie praktyczne odbywa si

na prawie hektarowym poligonie nauki jazdy z

wyznaczonymi stanowiskami manewrowymi oraz wielokrotnymi wyjazdami terenowymi z
jedn czy dwiema przyczepami, pustymi b d obci onymi. W ród wszystkich o rodków
szkol cych kategoria T w Swaro ynie jest jedynym punktem szkol cym t kategori w
powiecie tczewskim i starogardzkim.

instruktor nauki jazdy kat. BT
mgr in . Grzegorz Spadik

TWOJA DROGA W O RODKU EGZAMINOWANIA
Pomorski O rodek Ruchu Drogowego
-------------------------------------------80-067 Gda sk
ul. Równa 19/21
e-mail:pordgdansk@poczta.onet.pl
Nr konta:39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

lub

28 1020 1811 0000 0002 0098 1126
tel/fax.(058)763-00-40
tel.(058)763-00-55,85
Biuro obsługi Egzaminów
tel. (058)-762-99-33
Oddział Gdynia
----------------------81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 10A
tel./fax(058)-620-17-16w.21
tel.(058)-620-91-34
Biuro obsługi egzaminów
tel.(058)-620-81-35
Wojewódzki O rodek Ruchu Drogowego
--------------------------------------------------82-300 Elbl g
ul. Skrzydlata 1
e-mail:sekretariat@word.elbl g.pl
Nr konta :10 1440 1039 0000 0000 0100 6867
tel./fax(055)-233-40-50
tel./fax(055)-237-05-54
tel./(055)-237-05-58
Biuro obsługi egzaminów
tel.(055)-233-40-50

I - Warunki
Warunkiem przyst pienia do egzaminu jest:
1- odpowiednia sprawno ć fizyczna i psychiczna osoby zgłaszaj cej si na egzamin
2- ustalenie przez egzaminatora to samo ci osoby na podstawie dowodu osobistego lub
karty stałego pobytu czy paszportu
Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu, je eli:
1- niemo liwe jest ustalenie to samo ci osoby zgłaszaj cej si na egzamin
2- osoba zgłaszaj ca si na egzamin:
a) znajduje si w stanie nietrze wym lub podobnie działaj cego rodka
b) zaproponowała egzaminatorowi przyj cie korzy ci materialnej za pozytywny wynik
3- warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo liwiaj przeprowadzenie egzaminu
Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora, je eli w jego trakcie:
1- osoba egzaminowana nie panuje w wystarczaj cym stopniu nad pojazdem
2- dalsza jazda zagra a bezpiecze stwu ruchu drogowego
Egzamin mo e być przerwany:
1- na wniosek osoby egzaminowanej
2- przez egzaminatora nadzoruj cego prac egzaminatorów w przypadku naruszenia
zasad lub warunków przeprowadzania egzaminu
II- Dokumenty1- podanie na specjalnym druku
2- dowód uiszczenia opłaty za egzamin (mo na zapłacić w kasie O rodka)
3- orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do takich bada
4- jedn fotografi o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, lewy profil z widocznym lewym uchem i równomiernym o wietleniem twarzy
5- za wiadczenie uko czenia kursu dla kandydatów na kierowców:
a) w zakresie szkolenia podstawowego
b) w zakresie szkolenia dodatkowego, je eli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z
egzaminu teoretycznego(10 godz.) lub praktycznego (5godz.)
6- pisemn zgod rodziców lub opiekuna, je eli nie uko czyła 18 lat
7- kserokopi posiadanego prawa jazdy kategorii :
a) B, je eli ubiega si o kategori C, C1, D, D1,
b) B,C,C1,D,D1, je eli ubiega si o kategori B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E,
c) A1,B1,C1,D1, je eli ubiega si o kategori A, B, C, D,

III – Opłaty
1- Egzamin teoretyczny przeprowadza si przy u yciu komputerowego urz dzenia
egzaminacyjnego lub w formie ustnej (42zł)
2- Egzamin praktyczny wykonywany jest przystosowanym pojazdem egzaminacyjnym
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W przypadku nie zgłoszenia si w ustalonym terminie
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IV- Przebieg egzaminu
Egzamin pa stwowy składa si z:
1- egzaminu teoretycznego, który:
a) przeprowadza si w formie testu, gdzie osoba egzaminowana wybiera losowo
test i przy u yciu komputerowego urz dzenia egzaminacyjnego odpowiada na
zawarte w nim pytania ( 5 min.- test próbny oraz 25 min. test wła ciwy zło ony z
18 pyta siedmiokrotnego wyboru)
b) udzielenie odpowiedzi na zawarte w te cie odpowiedzi polega na wyborze z trzech
zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C wszystkich
odpowiedzi wła ciwych i naniesieniu ich do odpowiednich rubryk w komputerze za
pomoc specjalnego urz dzenia egzaminacyjnego
c) ka de pytanie ma jedn , dwie lub trzy odpowiedzi poprawne, przy czym je eli
zdaj cy nie wybrał dla okre lonego pytania wszystkich liter oznaczaj cych
odpowiedzi prawidłowe lub wybrał odpowied nieprawidłow , to zostanie to
uznane za bł d
2- egzaminu praktycznego polegaj cego na:
a) wykonaniu na placu manewrowym dwóch zada egzaminacyjnych ( toru jazdy oraz
ruszanie na wzniesieniu z hamulca r cznego)
b) wykonaniu pozostałych zada egzaminacyjnych w ruchu ulicznym w ró nych
sytuacjach drogowych i okre lonym czasie jazdy ( parkowanie sko ne, parkowanie
prostopadłe, parkowanie równoległe, zawracanie)
V- Kryteria oceny
Przy ocenie kwalifikacji egzaminator zwraca szczególn uwag na:

1- sposób wykonywania manewrów na drodze
2- zachowanie si wobec innych uczestników ruchu drogowego
3- umiej tno ć oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagro e na drodze
4- skuteczno ć reagowania w przypadku powstania zagro enia
5- dynamik i kultur jazdy
6- sposób u ywania mechanizmów sterowania pojazdem

OGŁOSZENIE
KURS OPERATORÓW KOMBAJNÓW ZBO OWYCH
Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej
obsługi kombajnów, a w szczególno ci :
1. Poznanie budowy i zasady działania poszczególnych mechanizmów i
zespołów kombajnów.
2. Nabycie umiej tno ci u ytkowania oraz znajomo ć organizacji pracy tego
typu sprz tem.
3. Nabycie umiej tno ci ustalania uszkodze , lokalizacja miejsca awarii
w warunkach polowych i wykonywania samodzielnie napraw mo liwych
do wykonania w tych warunkach.
4. Poznanie zasad poruszania si kombajnami po drogach publicznych oraz
przepisów bhp i przeciwpo arowych.
5. Zaj cia praktyczne.
Wymagania dla kandydatów : prawo jazdy kategorii B lub T.
Ju dzisiaj zach camy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania si na w/w kurs.
Istnieje mo liwo ć zorganizowania kursu na terenie miejsca zamieszkania ( Gminy)przy
zebraniu si grupy ch tnych ( minimum 8 osób).
Orientacyjna cena kursu – 500 zł.
Po uko czeniu kursu uczestnicy otrzymaj
za wiadczenie o uko czeniu kursu operatorów kombajnów zbo owych
Ch tnych zapraszamy do kontaktu :

KRAJOWE STOWARZYSZENIE
CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Tel. 58 691 19 36; 695 999 723: 517 856 236:
Adres strony www:
www.centrum-ksztalcenia.com.pl
Ponadto organizujemy kursy:
- kierowca operator wózków jezdniowych;
- operator maszyn drogowych;
- operator koparko- ładowarki.

