Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 26 /17 z dnia 28 listopada 2017 roku regulamin przeprowadzenia zajęć
w ramach przedmiotu „ Praktyka instruktorska"
na kursie kwalifikacyjnym
dla kandydatów na instruktorów w roku 2017/2018

§1
1. „Praktyka instruktorska" jest realizowana w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Warszawie, (zwanym dalej „Organizatorem") oraz w Ośrodku Szkolenia Kierowców,
(zwanym dalej „OSK”), wskazanym przez Organizatora w następujących blokach
tematycznych, (zwanych dalej „Modułami"):
1.1 Pokaz przeprowadzania szkoleń.
1.2 Obserwacja przeprowadzanych szkoleń.
1.3 Symulacja przeprowadzenia szkolenia.
1.4 Prezentacja wybranych zajęć teoretycznych.
1.5 Osobiste przeprowadzanie szkoleń.
2. W zakresie przedmiotu „Praktyka instruktorska" są ujęte tematy, o których mowa
w § 23 ust. 2 pkt. 8 Rozporządzenia KnI.
3. Wszystkie Moduły prowadzi instruktor nauki jazdy zatrudniony w OSK, zwany dalej
„Wykładowcą prowadzącym”.
4. Wyboru instruktora, o którym mowa w ust. 4, dokonuje Organizator, na podstawie ofert
złożonych przez Ośrodki Szkolenia Kierowców.
5. Przedmiot „Praktyka instruktorska" może rozpocząć się po zakończeniu zajęć
z przedmiotów określonych w poz. 1-7 tabeli nr 1 Rozporządzenia KnI.
6. Przeprowadzenie Modułów, o którym mowa w § 1, jest poprzedzone realizacją przez
Wykładowcę prowadzącego 2 godzin zajęć, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt. 8
lit. a Rozporządzenia.
7. Warunkiem zakończenia Modułów, o których mowa w § 1, jest realizacja przez
Wykładowcę prowadzącego 2 godzin zajęć, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt. 8
lit. i Rozporządzenia KnI.

8. Wykładowca prowadzący dokumentuje przeprowadzenie zajęć, o których mowa w § 1 ust.
6 -7 w dzienniku zajęć, prowadzonym i znajdującym się w siedzibie Organizatora.
9. Organizator

przed

rozpoczęciem

przedmiotu

„Praktyka

instruktorska"

wydaje

Kandydatowi kartę przeprowadzonych zajęć, o której mowa w § 22 pkt. 2 Rozporządzenia
KnI.
10. Kandydat prowadzi „Dziennik praktyk" zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi
określonymi przez Organizatora. Dziennik praktyk instruktorskich powinien co najmniej
zawierać

rodzaj,

zakres,

ilość

przeprowadzonych

zajęć

szkoleniowych,

imię

i nazwisko Wykładowcy oraz w przypadku obserwacji części praktycznej szkolenia,
nazwisko i imię osoby szkolonej. Dodatkowo zawierać powinien wszelkie informacje
dotyczące procesu szkolenia lub zaistniałych sytuacji nadzwyczajnych.
11. Kandydat podczas realizowania wszystkich Modułów, o których mowa ust. 1, gromadzi
dane do dziennika praktyk i uzupełnia go systematycznie.
§2
Moduł pierwszy: Pokaz przeprowadzania szkoleń
1. Zajęcia odbywają się wg określonych poniżej zasad, w ramach danej kategorii szkolenia
o jaką ubiega się Kandydat:
1.1 przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów
na kierowców - z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy, na które jest
prowadzone szkolenie.
1.2 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.
2.

Zajęcia, o których mowa w ust. 1.2, prowadzone są z taką ilością Kandydatów, jaka
wynika z ilości miejsc w pojeździe. Maksymalne ilości osób, które mogą jednocześnie
uczestniczyć w pokazie, określa Wykładowca prowadzący.

§3
Moduł drugi: Obserwacja przeprowadzanych szkoleń

1.

Zajęcia Modułu drugiego mogą być przeprowadzone po zakończeniu zajęć obejmujących
Moduł pierwszy.

2. Kandydat bierze udział w charakterze obserwatora:
2.1 w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w OSK przez Wykładowcę
prowadzącego;
2.2 w co najmniej 10 zajęciach praktycznych prowadzonych na placu manewrowym OSK
przez Wykładowcę prowadzącego;
2.3 w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim przez Wykładowcę
prowadzącego, w liczbie godzin określonej w poniższej tabeli:
Zakres objęty nauczaniem

Poz.

Liczba godzin zajęć*)

1.

Kat. A

10

2.

Kat. B, C, B+E

30

3.

Kat. C+E,

15

4.

Kat. D

25

*)

Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.

4. Po zakończeniu modułu drugiego Kandydat przekazuje w formie elektronicznej do
wglądu dziennik praktyk instruktorskich – Koordynatorowi kursu.
§4
Moduł trzeci: Symulacja przeprowadzania szkolenia
1. Moduł trzeci przeprowadzany jest przez parę Uczestników, którzy występują
w charakterze osób prowadzących szkolenie i osób szkolonych, wg zasad stosowanych
podczas szkolenia kandydatów na kierowców danej kategorii (o uprawnienia do szkolenia
której, ubiega się dany kandydat).
2. Moduł trzeci realizowany jest wyłącznie w ruchu drogowym i obejmuje co najmniej
4 godziny zajęć praktycznych.
3. O temacie szkolenia, jaki przeprowadzić ma Kandydat Modułu trzeciego, decyduje
Wykładowca prowadzący.

4. Warunkiem przystąpienia do zajęć w Module czwartym jest uzyskanie przez Kandydata
pozytywnej decyzji Wykładowcy prowadzącego.
§5
Moduł czwarty: Prezentacja wybranych zajęć teoretycznych.
1. Moduł czwarty przeprowadzany jest indywidualnie przez każdego Kandydata.
2. Kandydat przeprowadza co najmniej 5 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla
kandydatów na kierowców.
3. O tematach zajęć teoretycznych, jakie przeprowadzić ma kandydat na instruktora podczas
realizacji modułu czwartego, decyduje Wykładowca prowadzący.
4. Czas każdej prezentacji wynosi 45 minut.
5. Warunkiem przystąpienia do zajęć w module piątym jest uzyskanie przez Kandydata
pozytywnej decyzji Wykładowcy prowadzącego.
§6
Moduł piąty: Osobiste przeprowadzanie szkoleń
1. Moduł

piąty

przeprowadzany

jest

przez

Kandydata,

który

pod

opieką

Wykładowcy prowadzącego przeprowadza szkolenie dla kandydatów na kierowców na
placu manewrowym OSK.
2. Kandydat jest obowiązany do przeprowadzenia co najmniej 10 zajęć praktycznych
3. O tematach zajęć praktycznych, jakie przeprowadzić ma Kandydat decyduje Wykładowca
prowadzący.
4. W odniesieniu do osobistego prowadzenia szkolenia, Kandydat nie może prowadzić
więcej niż 4 godzin instruktażu dziennie.
5. Po zakończeniu modułu piątego Kandydat przekazuje w formie elektronicznej do wglądu
dziennik praktyk egzaminatorskich – Koordynatorowi kursu.
6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez Kandydata
pozytywnej decyzji Wykładowcy prowadzącego, w zakresie realizacji Modułów
wyrażonej na piśmie i przekazanej Koordynatorowi kursu.
7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie przez Kandydata
pozytywnej decyzji Koordynatora kursu, w zakresie poprawności prowadzenia dziennika
praktyk.

§7
Zasady oceniania
1. Koordynator kursu ustala końcowy wynik nauczania.
2. Pozytywny wynik uzyskuje Kandydat który:
2.1 zrealizował cały program praktyki określony w § 23 ust. 2 pkt 8a – 8i
Rozporządzenia KnI
i
2.2 uzyskał ocenę pozytywną egzaminu końcowego.
3. Wykładowca prowadzący w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości może
przerwać realizację Modułów przez Kandydata i powiadomić o tym fakcie Koordynatora
kursu.
4. W przypadku przerwania realizacji Modułów, z przyczyn określonych w ust. 3 Kandydat
może je powtórzyć na pisemny wniosek skierowany do Organizatora.
5. Końcowy wynik nauczania uważa się za negatywny, jeżeli Kandydat nie uzyskał do dnia
30 czerwca 2019 roku pozytywnej końcowej oceny nauczania.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Kandydat ma możliwość w nieprzekraczalnym
terminie sześciu miesięcy, za dodatkową odpłatnością, powtórnie zrealizować wszystkie
Moduły.
7. Koszt powtórzenia wszystkich Modułów wynikający z ust. 4 i 6 przedmiotu wynosi
każdorazowo 600 zł.
8. Dopuszcza się dwukrotne powtórzenie przedmiotu „Praktyka instruktorska".
9. W przypadku uzyskania po raz trzeci negatywnej oceny przedmiotu „Praktyka
instruktorska" uznaje się, że Kandydat nie może być dopuszczony do egzaminu
końcowego.

