Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 26/17 z dnia 28 listopada 2017 roku
regulamin egzaminu końcowego
na kursie kwalifikacyjnym
dla kandydatów na instruktorów w roku 2017/2018

§1
1. Egzamin końcowy jest organizowany dla Kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
nauczania ze wszystkich przewidzianych programem nauczania zajęć.
2. Egzamin końcowy odbywa się na zasadach i w oparciu o kryteria obowiązujące na egzaminie
weryfikacyjnym dla kandydatów na instruktorów, z tym wyjątkiem, iż część teoretyczna
przeprowadzana jest w formie pisemnej. Dopuszcza się przeprowadzenie części teoretycznej
egzaminu przy użyciu urządzenia komputerowego.
3. Część teoretyczna egzaminu końcowego jest przeprowadzana w formie testu przygotowanego
z pytań umieszczonych w banku pytań Organizatora. Egzamin teoretyczny obejmuje
sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przedmiotów: Psychologia, Metodyka
nauczania, Prawo o Ruchu Drogowym, Technika kierowania pojazdem i jego obsługa,
Technika i taktyka jazdy oraz prezentację wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na
kursie dla kandydatów na kierowców.
4. Tematy prezentacji są przygotowane z bazy tematów, umieszczonych w banku tematów
Organizatora.
5. Egzamin końcowy przeprowadza komisja składająca się z przewodniczącego, sekretarza oraz
co najmniej jednego egzaminatora, posiadającego uprawnienia instruktora nauki jazdy przez
okres minimum trzech lat w zakresie kategorii objętych egzaminem.
6. Kandydatów na członków komisji wyznacza Organizator.

§2
1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu końcowego Kandydat może
przystąpić do egzaminu poprawkowego.
2. Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego jest wniesienie opłaty w
wysokości 100 zł – za powtórzenie części teoretycznej egzaminu, 100 zł – za powtórzenie

prezentacji wybranych jednostek lekcyjnych oraz 100 zł – za powtórzenie części
praktycznej egzaminu.
3. Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu ważny jest przez 6 miesięcy.
4. Czas i miejsce przeprowadzenia egzaminu końcowego ustala Organizator.

§3
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego
1. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego Organizator wydaje za
pokwitowaniem zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na
instruktorów nauki jazdy.
2. Na pisemny wniosek osoby szkolonej jest wydawany duplikat zaświadczenia, o którym mowa
w ust. 1.
3. Organizator prowadzi rejestr wydanych dokumentów.

