Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 25/17 z dnia 28 listopada 2017 roku regulamin przeprowadzenia zajęć
w ramach przedmiotu „ Praktyka egzaminatorska"
na kursie kwalifikacyjnym
dla kandydatów na egzaminatorów w roku 2017/2018

§1
1. Przedmiot

„Praktyka

egzaminatorska"

jest

realizowana

przez

Organizatora,

w następujących blokach tematycznych (zwanych dalej „Modułami"):
1.1 Obserwacja egzaminów państwowych.
1.2 Pokaz przeprowadzania egzaminów.
1.3 Symulacja przeprowadzania egzaminów.
1.4 Osobiste przeprowadzanie egzaminów państwowych pod nadzorem Wykładowcy
nadzorującego.
2. W zakresie przedmiotu „Praktyka egzaminatorska" są ujęte tematy, o których mowa
w § 42 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia KnE.
3. W ramach poszerzenia osiąganych umiejętności Organizator wprowadza możliwość
rozszerzenia programu praktyki egzaminatorskiej na pisemny wniosek Kandydata kursu.
4. Przedmiot

„Praktyka

egzaminatorska"

rozpoczyna

się

po

zakończeniu

zajęć

z przedmiotów określonych w poz. 1-4 i 6 tabeli nr 1 Rozporządzenia KnE.
5. Przeprowadzenie modułu, o którym mowa w § 2, jest poprzedzone realizacją przez
„Wykładowcę prowadzącego" 2 godzin zajęć, o których mowa w § 42 ust. 2 pkt. 7 lit. a
Rozporządzenia KnE.
6. Warunkiem przeprowadzenia modułu, o którym mowa w § 5, jest realizacja przez
„Wykładowcę prowadzącego" 2 godzin zajęć, o których mowa w § 42 ust. 2 pkt. 7 lit. h
Rozporządzenia KnE.
7. Organizator przed rozpoczęciem przedmiotu „Praktyka egzaminatorska" wydaje
Kandydatom Kursu karty przeprowadzonych zajęć, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt. 4
Rozporządzenia KnE.
8. Kandydat prowadzi „Dziennik praktyk" zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi
określonymi przez Organizatora.

9. Kandydat w ramach modułu 1.1 i 1.4 „Praktyki egzaminatorskiej” dokumentuje realizację
zajęć praktycznych wypełniając „Arkusz przebiegu egzaminu praktycznego" określony
w załączniku nr 5 do Rozporządzenia.
§2
Moduł pierwszy: Obserwacja egzaminów państwowych
1. Zajęcia odbywają się wg określonych poniżej zasad, w ramach danej kategorii
egzaminowania o jaką ubiega się Kandydat.
2. Kandydat bierze udział w obserwacji egzaminów państwowych dla kandydatów na
kierowców i kierowców, gdzie występuje w charakterze obserwatora. Każdy Kandydat
jest obowiązany do prowadzenia dziennika praktyk oraz udziału w następującej ilości
egzaminów:
2.1

Egzaminy teoretyczne – w zakresie dowolnej kategorii prawa jazdy,
w których jednocześnie bierze udział max. dwóch Kandydatów minimum 20 egzaminów.

2.2

Egzaminy praktyczne – w zakresie kategorii B prawa jazdy (w przypadku
Kandydatów posiadających prawo jazdy kategorii B + E prawa jazdy
dopuszcza się obserwację egzaminów praktycznych w zakresie kategorii
B + E prawa jazdy), w których jednocześnie bierze udział jeden Kandydat
- minimum 20 egzaminów przeprowadzonych na placu manewrowym oraz
w ruchu drogowym.

3. Kandydat podczas obserwacji egzaminów praktycznych wypełnia samodzielnie arkusz
przebiegu egzaminu. Oryginał arkusza przebiegu egzaminu wypełnionego przez
Kandydata stanowi element ewaluacji toku nauczania dla Organizatora.
4. Po zakończeniu modułu pierwszego Kandydat przekazuje w formie elektronicznej do
wglądu dziennik praktyk egzaminatorskich Koordynatorowi kursu.

§3
Moduł drugi: Pokaz przeprowadzania egzaminów
1. Zajęcia Modułu drugiego mogą być przeprowadzone po zakończeniu zajęć obejmujących
Moduł pierwszy.
2. Zajęcia odbywają się wg określonych poniżej zasad, w ramach danej kategorii
egzaminowania o jaką ubiega się Kandydat:

2.1

Pokaz przeprowadzania egzaminu teoretycznego w zakresie kategoria B prawa
jazdy. Kandydaci występują w charakterze osób egzaminowanych.

2.2

Pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego na placu manewrowym.
Kandydaci występują w charakterze osób egzaminowanych.

2.3

Pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego w ruchu drogowym.
Kandydaci występują w charakterze osób egzaminowanych.

3. Zajęcia wynikające z ust 2.2 oraz 2.3 prowadzone są z taką ilością Kandydatów, jaka
wynika z ilości miejsc w pojazdach egzaminacyjnych. Maksymalne ilości osób, które
mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach wynikających z ust 2.1 określa Wykładowca
prowadzący.
§4
Moduł trzeci: Symulacja przeprowadzania egzaminów
1. Moduł trzeci przeprowadzany jest przez Kandydatów, którzy występują w charakterze
osób prowadzących egzaminy i osób egzaminowanych, wg zasad stosowanych na
egzaminie dla kandydatów na kierowców w ramach danej kategorii egzaminowania o jaką
ubiega się Kandydat.
2. Kandydat przeprowadza egzamin teoretyczny dla innych Kandydatów. Wykładowca
prowadzący ocenia sposób przeprowadzania egzaminu przez poszczególnych Kandydatów
oraz podejmuje decyzję o dopuszczeniu do części praktycznej modułu trzeciego.
Kandydat przeprowadza egzamin praktyczny dla innego Kandydata.
3. W zakresie zadań egzaminacyjnych przewidzianych do realizacji w części praktycznej
egzaminu wykonuje się program egzaminacyjny dla kandydatów na kierowców oraz
ocenia jego wykonanie.

4. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji modułu trzeciego Kandydat
jest obowiązany za odpłatnością powtórzyć zajęcia modułu pierwszego, w ilości i rodzaju
określonych przez Wykładowcę prowadzącego, a następnie zrealizować moduł trzeci.
5. Koszt powtórzenia modułu trzeciego wynosi każdorazowo 100 zł.
6. Warunkiem przystąpienia do zajęć w module czwartym jest uzyskanie przez Kandydata
pozytywnej decyzji Koordynatora kursu.
§5
Moduł czwarty: Osobiste przeprowadzanie egzaminów państwowych
1. Moduł

czwarty

przeprowadzany

jest

przez

Kandydata,

który

pod

opieką

Wykładowcy prowadzącego przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na
kierowców i kierowców w zakresie kategorii prawa jazdy, o uprawnienia do
egzaminowania której, ubiega się dany Kandydat.
2. Ocena wykonania zadania egzaminacyjnego oraz wynik egzaminu podany przez
Kandydata, uznaje się za wiążące po zatwierdzeniu przez Wykładowcę prowadzącego.
3. Kandydat prowadząc część praktyczną egzaminu wypełnia arkusz przebiegu egzaminu,
dając go do zatwierdzenia i podpisania Wykładowcy prowadzącemu, a następnie
przekazuje oryginał arkusza osobie egzaminowanej. Na samym dole arkusza winien
widnieć czytelny wpis „Egzamin przeprowadził: Imię i Nazwisko Kandydata”.
4. Kserokopia kopii arkusza przebiegu egzaminu wypełnionego przez Kandydata, stanowi
dodatkowy element oceny i zostaje przekazana do Organizatora.
5. Kandydat jest obowiązany do przeprowadzenia następującej ilości egzaminów
państwowych:
5.1 Minimum 10 egzaminów teoretycznych w zakresie dowolnej kategorii prawa
jazdy.
5.2 Minimum

10

egzaminów

praktycznych

przeprowadzonych

na

placu

manewrowym i w ruchu drogowym, w zakresie kategorii prawa jazdy,
o uprawnienia do egzaminowania której, ubiega się dany Kandydat.
6. W odniesieniu do części praktycznej egzaminu Kandydat nie może egzaminować więcej
niż dwóch kandydatów na kierowców dziennie.

7. W przypadku naruszenia zasad przeprowadzania egzaminu państwowego przez
Kandydata, Wykładowca prowadzący może w dowolnej chwili przejąć prowadzenie
egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz szczegółowo po zakończeniu egzaminu
omówić błędy popełnione przez Kandydata.
8. W

przypadku

stwierdzonych

przez

Wykładowcę

prowadzącego

rażących

nieprawidłowości w realizacji modułu czwartego Kandydat jest obowiązany za dodatkową
odpłatnością powtórzyć zajęcia modułu pierwszego, trzeciego i czwartego.
9. Koszt powtórzenia zajęć o których mowa w ust. 8 wynosi każdorazowo 300 zł.
10. Po zakończeniu modułu czwartego Kandydat przekazuje w formie elektronicznej do
wglądu dziennik praktyk egzaminatorskich Koordynatorowi kursu.
11. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez Kandydata
pozytywnej decyzji Wykładowcy prowadzącego, w zakresie realizacji modułu czwartego
wyrażonej na piśmie i przekazanej Koordynatorowi.
12. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez Kandydata
pozytywnej oceny Wykładowcy prowadzącego przekazanej Koordynatorowi kursu.

§6
Zasady oceniania
1. Koordynator kursu ustala końcowy wynik nauczania.
2. Pozytywny wynik uzyskuje Kandydat który:
2.1 zrealizował cały program praktyki określony w § 42 ust. 2 pkt 7a - 7h
Rozporządzenia KnE
i
2.2 uzyskał ocenę pozytywną egzaminu końcowego.
3. Końcowy wynik nauczania uważa się za negatywny, jeżeli Kandydat nie uzyskał do dnia
30 czerwca 2019 roku pozytywnej końcowej oceny nauczania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Kandydat ma możliwość w nieprzekraczalnym
terminie sześciu miesięcy, za dodatkową odpłatnością, powtórnie zrealizować wszystkie
moduły przedmiotu „Praktyka egzaminatorska" i uzyskać pozytywny wynik.
5. Koszt powtórzenia wszystkich modułów przedmiotu „Praktyka egzaminatorska" wynosi
każdorazowo 400 zł.
6. Dopuszcza się dwukrotne powtórzenie przedmiotu „Praktyka egzaminatorska".

7. W przypadku uzyskania po raz trzeci negatywnej oceny przedmiotu „Praktyka
egzaminatorska" uznaje się, że kandydat nie może być dopuszczony do egzaminu
końcowego.

