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REGULAMIN 

SZKOLNEGO OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2  IM . JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU 

I. Szkolny Ośrodek Szkolenia Kierowców działający przy Zespole Szkół nr 2  im. Jana 

Długosza w Wieluniu zewidencjonowany jest w rejestrze podmiotów prowadzących 

szkolenie pod nr 081017/SZ i spełnia wymogi określone: 

• w art. 29 ust.2 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r.  Dz.U z 

2011 r pod nr 30 poz 151 z poźń. zmian w zakresie funkcjonowania i 

prowadzenia OSK przez szkołę. 

• w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia 

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 

wykładowców Dz.U z 2016r. ,poz 280 i 1584 w zakresie szczegółowych 

wymagań dotyczących programu szkolenia, wyposażenia dydaktycznego, 

warunków lokalowych i placu manewrowego 

Nadzór nad SOSK pełni Kierownik SOSK, Starosta Wieluński oraz Łódzki Kurator Oświaty 

Kierownikiem SOSK jest Dyrektor - pan Dariusz Kowalczyk 

II. Szkoła-SOSK: 

1. Prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B, kat. C  i kwalifikacji wstępnej. 

Kandydaci, o których mowa to uczniowie technikum kształcący się w zawodzie „Technik 

pojazdów samochodowych” oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, w zawodzie - 

„Kierowca mechanik” i  „Mechanik pojazdów samochodowych”, dla których podstawy 

programowe przewidują uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym  na 

zasadach określonych w „Ustawie o kierujących pojazdami”. 

2. W zakresie szkolenia kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. C i kwalifikacji 

wstępnej współpracuje z Ośrodkiem Zewnętrznym. 

3. Działa w oparciu o „Arkusz Organizacyjny Szkoły” i przewiduje następujący 

harmonogram szkolenia: 

a) „Technik pojazdów samochodowych” 

- klasa 2 lub 3 -  zajęcia teoretyczne  kat. B 

- klasa 3 lub 4 - zajęcia praktyczne kat. B 
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b) „Kierowca- mechanik” 

- klasa 2 - zajęcia teoretyczne i praktyczna dla kat B, zajęcia teoretyczne z kwalifikacji  

wstępnej oraz zajęcia teoretyczne dla kat. C 

- klasa 3 -  zajęcia praktyczne dla kat. C 

c) „Mechanik pojazdów samochodowych” 

- klasa 2 - zajęcia teoretyczne  dla kat. B 

- klasa 3 - zajęcia praktyczne  dla kat. B 

4. Dopuszcza zmianę harmonogramu szkolenia z powodów organizacyjnych. 

III. RODZAJE SZKOLEŃ PRZEPROWADZANYCH PRZEZ SZKOŁĘ-SOSK 

I ZEWNĘTRZNY OSK. 

a) Szkolenie Podstawowe dla kat. B obejmujące część teoretyczną i praktyczną. 

Część teoretyczna: 

1. Przewiduje szkolenie w liczbie nie mniejszej niż 30 godzin lekcyjnych trwających po 45 

min. każda. 

2. Uwzględnia 4 godzinny instruktaż z pierwszej pomocy. 

3. Zajęcia realizowane są na przedmiocie: „Przepisy ruchu drogowego prawa jazdy kat. B”. 

4. Program szkolenia teoretycznego został ujęty w „Szkolnym Rozkładzie Materiału”. 

5. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego przeprowadzane jest kontrolne sprawdzenie 

poziomu osiągniętej wiedzy obejmujące tematyką cały cykl kształcenia. 

Część praktyczna: 

1. Prowadzona jest po zrealizowaniu nie mniej niż 30% zajęć teoretycznych 

2. Trwa - 30 godzin zegarowych i realizowana jest na placu manewrowym, w ruchu miejskim 

i poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 

km/h, w wymiarze co najmniej 4 godzin 

3.Szkolenie praktyczne realizowane na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h 

prowadzi się łącznie na odcinku nie któtszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć. 

4. Pierwsze 8 godzin szkolenia praktycznego nie może trwać dłużej niż 2 godziny dziennie 

5. Pierwsze 12 godzin szkolenia praktycznego przeprowadzane jest na terenie miasta Wieluń i 

obejmuje ćwiczenia : 
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a) na placu manewrowym, gdzie Uczeń nabywa umiejętności właściwego przygotowania 

się do jazdy, przeprowadza czynności kontrolno-obsługowe oraz wykonuje przejazd 

zajmowanym pasem ruchu do przodu i do tyłu – przewidziany wymiar 4 godziny 

b) w ruchu drogowym, gdzie Uczeń kształtuje umiejętności prawidłowej obsługi dźwigni 

zmiany biegów, zajmowania właściwej pozycji na drodze, interpretowania nadawanych 

sygnałów drogowych, oraz poprawnego wykonywania manewrów – przewidziany wymiar 4 

godziny 

c) związane z właściwą techniką kierowania pojazdem (odpowiednie ułożenie rąk na 

kierownicy, wykonywanie skrętów manewrowych, szosowych, wykorzystywanie systemów 

bezpieczeństwa, hamowanie awaryjne, hamowanie silnikiem i biegami, poznanie zasad jazdy 

ekonomicznej, przewidywanie zagrożeń w ruchu drogowym)  

5. Przeprowadzone zajęcia poświadcza się w karcie przebiegu szkolenia praktycznego   

podpisem instruktora i ucznia  zał. 1 

6. Realizowana jest pojazdem odpowiednio do tego przystosowanym w obecności 

instruktora i 1 osoby szkolonej, przy czym w pojeździe może przebywać również  dwóch 

innych uczestników szkolenia lub osoby upoważnione 

Egzamin wewnętrzny 

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego uczeń przystępuje do 

obowiązkowego egzaminu wewnętrznego – prowadzonego w oparciu o kartę egzaminacyjną 

składającą się z karty egzaminu teoretycznego oraz arkusza przebiegu części praktycznej 

egzaminu państwowego na prawo jazdy (art.23 ust.4 Ustawy o kierujących pojazdami). 

Egzamin wewnętrzny-teoretyczny 

Egzamin wewnętrzny-teoretyczny przeprowadza się w sali wykładowej przy użyciu testu 

komputerowego. Liczba pytań, tematyka, sposób oceny oraz czas jego trwania są zgodne z 

formą realizacji części teoretycznej na egzaminie państwowym. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej pozwala Uczniowi przystąpić do części 

praktycznej egzaminu wewnętrznego. 

Egzamin wewnętrzny-praktyczny 

Egzamin wewnętrzny- praktyczny przeprowadza się na placu manewrowym i w ruchu  

miejskim na zasadach i według kryteriów takich samych jak na egzaminie państwowym zał. 2 

Egzamin wewnętrzny jest bezpłatny. 

Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego kończy szkolenie podstawowe. 

Szkoła-SOSK aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę oraz wydaje zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia zał. 3 
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Zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę daje Uczniowi możliwość przystąpienia do 

egzaminu państwowego na miesiąc przed ukończeniem 18 roku,  w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w Łodzi- Oddział Terenowy w Sieradzu lub w innym dowolnym ośrodku 

tego typu w kraju. 

Koszty związane z przystąpieniem do egzaminu państwowego ponosi Uczeń. 

Uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu wewnętrznego w części teoretycznej lub 

praktycznej wiąże się z obowiązkiem jego powtórzenia w terminie określonym przez 

SzkołęSOSK . 

b) Szkolenie Uzupełniające dla kat. B - na wniosek instruktora prowadzącego dla osoby 

szkolonej, która zakończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne ale nie uzyskała 

pozytywnego wyniku z praktycznej część egzaminu wewnętrznego 

c) Szkolenie Podstawowe dla kat. C  

 Część teoretyczna : 

1. Zajęcia na kat. C obejmują łącznie 50 godzin i są realizowane zgodnie ze szczegółowym 

programem szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

silnikowymi. 

2. Szkolenie teoretyczne obejmuje 20 godzin liczonych w 45 min. jednostkach lekcyjnych. 

3. Program nauczania nie przewiduje ćwiczeń z pierwszej pomocyCzęść praktyczna: 

1. Trwa - 30 godzin liczonych w 60 min. jednostkach lekcyjnych. 

2. Realizowana jest na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza obszarem 

zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h, w 

wymiarze co najmniej 4 godzin. 

3. Szkolenie praktyczne  realizowane na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h 

prowadzi się łącznie na odcinku nie któtszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć. 

4. Pierwsze 8 godzin szkolenia praktycznego nie może trwać dłużej niż 2 godziny. Po 

przekroczeniu przez Ucznia połowy godzin przewidzianych dla kat. C  możliwa jest jazda 

w wymiarze 4 godziny dziennie. 

5. Przeprowadzone zajęcia poświadcza się w karcie przebiegu szkolenia praktycznego   

podpisem instruktora i ucznia zał. 1 

6. Realizowana jest pojazdem odpowiednio do tego przystosowanym w obecności instruktora 

i 1 osoby szkolonej, przy czym w pojeździe może przebywać również do 6 innych 

uczestników szkolenia lub osoby upoważnione 
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Egzamin wewnętrzny 

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego uczeń przystępuje do 

obowiązkowego egzaminu wewnętrznego – prowadzonego w oparciu o kartę egzaminacyjną 

składającą się z karty egzaminu teoretycznego oraz arkusza przebiegu części praktycznej 

egzaminu państwowego na prawo jazdy (art.23 ust.4 Ustawy o kierujących pojazdami). 

Egzamin wewnętrzny-teoretyczny 

Egzamin wewnętrzny-teoretyczny przeprowadza się w sali wykładowej przy użyciu testu 

komputerowego. Liczba pytań, tematyka, sposób oceny oraz czas jego trwania są zgodne z 

formą realizacji części teoretycznej na egzaminie państwowym. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej pozwala Uczniowi przystąpić do części 

praktycznej egzaminu wewnętrznego. 

Egzamin wewnętrzny-praktyczny 

Egzamin wewnętrzny- praktyczny przeprowadza się na placu manewrowym i w ruchu 

miejskim na zasadach i według kryteriów takich samych jak na egzaminie państwowym zał. 2 

Egzamin wewnętrzny jest bezpłatny. 

Uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu wewnętrznego w części teoretycznej lub 

praktycznej wiąże się z obowiązkiem jego powtórzenia w terminie określonym przez 

Zewnętrzny OSK. 

Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego kończy szkolenie podstawowe. 

Po zakończonym szkoleniu Zewnętrzny OSK aktualizuje profil Profil Kandydat na Kierowcę 

kat. C i wydaje zaświadczenie o jego ukończeniu zał. 3 

Warunkiem przystąpienia do egzamin państwowego na kat. C Ucznia, który nie osiągnął 

wieku 21 lat jest zaktualizowany Profil Kierowcy Zawodowego zakończony pozytywnym 

wynikiem egzaminu państwowego oraz  uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. B. 

Do egzaminu państwowego można przystąpić w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

w Łodzi- Oddział Terenowy w Sieradzu lub w innym dowolnym ośrodku tego typu w kraju. 

Koszty związane z przystąpieniem do egzaminu państwowego ponosi Uczeń. 

d) Kwalifikacja wstępna dla kat. C 

Kwalifikacja wstępna realizowana jest w ZS nr 2 jako przedmiot - „Kwalifikacja wstępna dla 

prawa jazdy kat. C”. 

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej lub w formie e-lerningowej i trwają 280 godzin 

liczonych w 45 min. jednostkach lekcyjnych. 
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Zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji wstępnej jest zgodny z 

wymaganiami programu nauczania kierowców wykonujących przewóz drogowy. 

Ponad to zewnętrzny OSK zapewnia uczniom dostęp do samochodu ciężarowego oraz 

symulatora samochodu ciężarowego. 

Po zakończonych zajęciach zewnętrzny OSK aktualizuje profil PKZ dzięki czemu uczniowie 

mogą przystąpić do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

w Łodzi- Oddział Terenowy w Sieradzu lub w innym dowolnym ośrodku w kraju.   

     IV.  WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

I SZKOLENIOWYCH. 

     1. Kursant-Uczeń przed rozpocząciem zajęć dydaktycznych i szkoleniowych zobowiązany 

jest dostarczyć, w wersji papierowej, do Sekretariatu Szkoły:  

a) kierunek „Technik pojazdów samochodowych” Profil Kandydata na Kierowcę kat. B  

b) kierunek „Mechanik pojazdów samochodowych” Profil Kandydata na Kierowcę kat. B 

c) kierunek „ Kierowca- mechanik” Profil Kandydata na Kierowcę kat. B, Profil Kandydata 

na Kierowcę kat. C wraz z Profilem Kierowcy Zawodowego przewidzianym dla 

kwalifikacji wstępnej. 

2. Powyższe dokumenty należy pobrać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. 

3. Aby wystąpić do Urzędu o wygenerowanie PKK i PKZ Uczniowie zobowiązani są  

skompletować :  

     a) „ Technik pojazdów samochodowych” oraz „Mechanik pojazdów samochodowych” 

• aktualne zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego) 

• podpisana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (druk do pobrania w Wydziale 

Komunikacji) 

• zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kształcenie się ucznia w danym zawodzie 

• orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do ubiegania się o uprawnienia 

w zakresie prawa jazdy kat.B 

• wypełniony i podpisany przez ucznia wniosek (druk do pobrania w Wydziale 

Komunikacji) zał.4 
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• dokument potwierdzający tożsamość ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego (tylko do 

wglądu urzędnika) 

b) „Kierowca-Mechanik” w jednym wniosku: 

• aktualne zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego) 

• 1 podpisana zgoda rodzica  lub opiekuna prawnego (druk do pobrania w Wydziale 

Komunkacji) 

• zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kształcenie się ucznia w danym zawodzie 

• 1 orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do ubiegania się o uprawnienia 

w zakresie kat. B i kat C. 

• 1 orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy (kwalifikazcja PKZ) 

• 1 orzeczenie psychologiczne  dla kat. C  

• 1 orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 

na stanowisku kierowcy (kwalifikacja PKZ) 

• wypełniony i podpisany przez ucznia wniosek (druk do pobrania w Wydziale 

Komunikacji) zał. 5 

• dokument potwierdzający tożsamość ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego (tylko do 

wglądu urzędnika) 

3.Kursanci- Uczniowie zobowiązani są przystąpić do badań w terminie określonym przez 

Szkołę-SOSK . 

4. Termin składania dokumentów do Sekretariatu Szkoły wyznaczony jest do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego poprzedzającego rok rozpoczęcia szkolenia.  

5.Profil Kandydata na Kierowcę dla kat B pozostaje zewidencjonowane w dokumentacji 

Szkoły-SOSK  do czasu zakończenia szkolenia. 

6.Profil Kandydata na Kierowcę dla kat. C i PKZ dla kwalifikacji wstępnej pozostaje 

zewidencjonowane  w dokumentacji zewnętrznego OSK do czasu zakończenia szkolenia. 

 V.  ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA 
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 Po dostarczeniu przez Ucznia wymaganych dokumentów Szkoła-SOSK:  

1. Wpisuje ucznia; na podstawie informacji zawartych w PKK  i PKZ do dziennika 

lekcyjnego zajęć i do książki ewidencji osób szkolonych. 

2. Uczeń, który nie dostarczy w wymaganym terminie PKK na kat. B., PKK na kat. C wraz 

z PKZ nie zostanie wpisany do książki osób szkolonych, zostaje wykluczony ze szkolenia. 

Wobec ucznia wszczyna się procedurę skreślenia z listy uczniów. 

3. Szkoła-SOSK dopuszcza odbycie przez ucznia szkolenia praktycznego nauki jazdy w 

innym, pozaszkolnym OSK  pod warunkiem: 

a) zakończenia szkolenia teoretycznego potwierdzonego pozytywnym wynikiem 

egzaminu wstępnego w części teoretycznej przeprowadzonego na zasadach takich jak na 

egzaminie państwowym 

b) złożenia podania o możliwość odbycia szkolenia praktycznego w ośrodku 

komercyjnym dokońca zajęć szkolnych 2. roku  kształcenia  

c) okazania w Szkole-SOSK oryginału prawa jazdy kategorii B najpóźniej do 

zakończenia zajęć dydaktycznych 3. roku kształcenia. 

4. Szkoła-SOSK dopuszcza przerwanie szkolenia praktycznego realizowanego w 

SzkoleSOSK przez ucznia z własnej woli lub z przyczyn takich jak: a) zmiana szkoły, 

kierunku kształcenia  

b) zmiana miejsca zamieszkania  

c) nagła choroba przewlekła  

d) czasowa niezdolność motoryczna spowodowana  kontuzją lub wypadkiem 

5. Kierownik SOSK- Dyrektor: 

a) podkreśla i podpisuje (o ile była wydana) kartę przeprowadzonych zajęć pod ostatnią 

wpisaną pozycją oraz dokonuje uzupełnienia w postaci wpisu do karty informacji 

potwierdzającej przeprowadzenie zajęć w części teoretycznej szkolenia i zajęć z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy 

b) sporządza kopię karty szkolenia praktycznego i zamieszcza ją w prowadzonej 

dokumentacji SOSK 

c) wydaje oryginał karty kursanta, PKK oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie 

szkolenia w ramach zajęć szkolnych 

d) przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy 

informację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną w celu udostępnienia przez ten 

organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej 

osoby. 
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6. Karty przeprowadzonych zajęć oraz kopie kart osób, które przeszły szkolenie SOSK 

są przechowywane się przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu. 

Po upływie tego okresu karty i ich kopie podlegają zniszczeniu. 

7. Kierownik SOSK nie dopuszcza do przerwania szkolenia podstawowego w czasie 

jego trwania, w przypadkach innych niż zawarte w niniejszym regulaminie. 

VI. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. 

1. Uczeń odbywający szkolenie w SOSK i zewnętrznym OSK pobiera naukę bezpłatnie. 

2. Uczeń składa do Sekretariatu Szkoły wymagane dokumenty i odbiera je po 

zakończeniu szkolenia. 

3. Uczeń ma prawo odwołać zajęcia praktyczne ze względu na zły stan zdrowia lub inne 

losowe okoliczności 

4. Uczeń informuje instruktora prowadzącego o swojej nieobecności na zajęciach 

najpóźniej do godz.18 dnia poprzedzającego. Informację o nieobecności przekazuje 

telefonicznie (ustnie, wiadomość sms) oraz za pomocą modułu wiadomości na 

dzienniku 

5. Uczeń stawia się na szkolenie praktyczne w terminie wyznaczonym przez instruktora, 

posiada przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, nie spóźnia się i przychodzi 

trzeźwy 

6. Uczeń, w stosunku do którego zachodzi podejrzenie, że znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub podobnie działającego środka nie zostanie dopuszczony do jazdy.  Fakt 

ten będzie zgłoszony do Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Uczeń zostanie 

poddany badaniom na obecność substancji niedozwolonych w organizmie. O 

niedyspozycji ucznia zostanie powiadomiony Wychowawca, Pedagog Szkolny, rodzic 

lub opiekun prawny. 

7. Uczeń przed przystąpieniem do jazdy informuje szkolącego o przyjmowaniu leków 

lub innych środków mających wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia. 

8. Uczeń nie uruchamia silnika bez wyraźnego polecenia i nie prowadzi auta kiedy w 

pojeździe nie ma instruktora. 

9. Uczeń, w czasie trwania szkolenia nie korzysta z telefonu lub innych urządzeń 

elektronicznych. 

10. Za rzeczy osobiste pozostawione w pojeździe nie odpowiada instruktor ani Szkoła- 

SOSK. 

11. Nieobecność na zajęciach z pierwszej pomocy wiąże się z obowiązkiem ich zaliczenia 

w innym terminie, o ile taki zostanie wyznaczony. 

   

VII. CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA 
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Nauczyciel prowadzący szkolenie praktyczne: 

1. Wpisuje się w grafik najpóźniej w przeddzień planowanego szkolenia do godz. 10 

oraz informuje Sekretariat Warsztatów Szkolnych o wszelkich zmianach w tym 

zakresie. 

2. Informuje wychowawców na koniec każdego miesiąca o liczbie wyjeżdżonych godzin 

z poszczególnymi uczniami. 

3. Każdorazowo informuje rodziców poprzez moduł wiadomości na dzienniku Librus 

Synergia o nieobecności ucznia na zaplanowanych zajęciach praktycznych. 

4. Nauczyciel wyznacza godziny szkolenia praktycznego do godz. 20 dnia 

poprzedzającego informując o tym ucznia telefonicznie (ustnie lub przez sms) i w 

module wiadomości dziennika szkolnego Librus Synergia. 

5. Pobiera i zwraca klucz do sali, w której garażowane jest auto. 

6. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy wpisuje się w kilometrówkę oraz kartę 

szkolenia. 

7. Zdaje kilometrówkę i występuje o nową w sytuacji kiedy nie ma miejsca na kolejny 

wpis. 

8. Nową kilometrówkę odbiera kolejna osoba korzystająca z pojazdu. 

9. Dba o czystość stanowiska pracy. 

10. W zeszycie usterek zamieszcza informacje o awariach pojazdu. 

11. Prowadzi bieżącą obsługę pojazdu. 

Załączniki: 

1 - Karta przeprowadzonych zajęć  

2 - Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego i egzaminu państwowego 

3 - Zaświadczenie o odbyciu szkolenia  

4 - Wzór wypełnionego wniosku  dla uczniów technikum kształcących się w  zawodzie 

„Technik pojazdów samochdowych” oraz uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia 

kształcących się w zawodzie „Mechanik pojazdów samochodowych” 

5 - Wzór wypełnionego wniosku dla uczniów Branżowej Szkoł I Stopnia  kształcacych się w 

zawodzie „Kierowca mechanik” 
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Załącznik 1 - Karta przeprowadzonych zajęć  

 
Załącznik 2 - Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego i egzaminu państwowego 
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Załącznik 3 - Zaświadczenie o odbyciu szkolenia 
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Załącznik 4 (strona 1 z 2) -  Wzór wypełnionego wniosku  dla uczniów technikum … 
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Załącznik 4 (strona 2 z 2) -  Wzór wypełnionego wniosku  dla uczniów technikum … 
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Załącznik 5 (strona 1 z 2) - Wzór wypełnionego wniosku dla uczniów Branżowej Szkoł I 

Stopnia  kształcacych się w zawodzie „Kierowca mechanik” 
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Załącznik 5 (strona 2 z 2) - Wzór wypełnionego wniosku dla uczniów Branżowej Szkoł I 

Stopnia  kształcacych się w zawodzie „Kierowca mechanik” 
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