
WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

EGZAMINATORÓW

Program 
3-dniowych warsztatów dla egzaminatorów
organizowany przez WORD w Przemyślu

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., nr 30 poz. 151 ze zm).
oraz § 45 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U.
z dnia 24 lutego 2016 r., poz. 232).

Dzień pierwszy ( 800 - 1500 ) - zajęcia teoretyczne 

1. Utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie:
a) psychologii,
b) dydaktyki,
c) przepisów ruchu drogowego,
d) bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym problematyka:

-   wypadków drogowych,
-   psychologii transportu,
-   związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie
    do alkoholu. 

      2.  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – postępowanie przy wypadkach w trakcie przeprowadzania
           egzaminu państwowego.
      3.   Obrona cywilna, reakcje na stopnie zagrożenia.

Dzień drugi  ( 800 - 1530 ) - zajęcia praktyczne 

      1.   Warsztaty z zakresu egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii „B” oraz „A”
             lub „C” lub „D” prawa jazdy.

     a)   Przeprowadzane pod nadzorem egzaminatora nadzorującego z części teoretycznej 
           i praktycznej egzaminu państwowego:
     -     na placu manewrowym,
   -   w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze  osób
egzaminowanych.
2.  Ocena sposobu przeprowadzania państwowego egzaminu praktycznego przez egzaminatora
      nadzorującego.
3.   Omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów.
4.  Jazda w  ruchu drogowym pojazdem  spełniającym warunki pojazdu  egzaminacyjnego
      w zakresie kategorii  „B” oraz „A” lub „C” lub „D” prawa jazdy.
5.   Omówienie przeprowadzonych egzaminów.



Dzień trzeci  ( 800 - 1500 ) zajęcia teoretyczne 

1. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora.
2. Przepisy ruchu drogowego, technika kierowania i obsługa pojazdu.
3. Nadzór nad procesem egzaminowania. 
4. Obsługa  systemu egzaminowania.
5. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez osoby egzaminowane podczas egzaminu

państwowego dla kandydatów na kierowców.
6. Omówienie  najczęściej  popełnianych  błędów  przez  egzaminatorów  podczas  egzaminu

państwowego dla kandydatów na kierowców.
7. Ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego.


