
REGULAMIN NAUKI JAZDY 

 w ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. inż. T. TAŃSKIEGO 

 w POZNANIU 

 

Zgodnie z reformą podstawy programowej kształcenia zawodowego 2019 każdy absolwent Zespołu 

Szkół Samochodowych w Poznaniu musi wykazać się umiejętnościami do kierowania pojazdami kat. 

„B”. W przypadku uczniów kształcących się w zawodzie kierowca-mechanik umiejętności te zostają 

poszerzone o kat. „C”. 

W związku z powyższym w Zespole Szkół Samochodowych utworzony został Szkolny Ośrodek Nauki 

Jazdy, który dla uczniów szkoły przeprowadza nieodpłatne kursy nauki jazdy w wymaganych 

kategoriach. Nie przeprowadzane są państwowe egzaminy na prawo jazdy, do których wyłączność 

mają Wojewódzkie Ośrodki Nauki Jazdy. Zatem ukończenie kursu nauki jazdy nie jest jednoznaczne z 

uzyskaniem dokumentu „Prawo Jazdy”. Aby takowy dokument uzyskać uczeń, po ukończonym kursie 

musi we własnym zakresie zgłosić się do WORD i uiszczając opłatę za przeprowadzenie egzaminu 

państwowego zapisać się na wyznaczony termin. 

Uczeń Zespołu Szkół nie jest zobligowany do przystąpienia do kursu nauki jazdy organizowanego przez 

szkołę. Uczeń ma możliwość swobodnego indywidualnego przystąpienia do nauki jazdy w 

zewnętrznych ośrodkach nauki jazdy, z zastrzeżeniem, że będzie musiał pokryć całkowity koszt kursu 

we własnym zakresie. W takim przypadku należy powiadomić Kierownika Szkolnego Ośrodka Nauki 

Jazdy o chęci przystąpienia do kursu poza szkołą, a po jego ukończeniu przedstawić zaświadczenie 

ukończenia kursu lub uzyskane prawo jazdy, co będzie podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć 

organizowanych przez szkołę. 

Kurs nauki jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej i realizowany jest odpowiednio: 

 - dla kat. „B” w ilości 30 godzin lekcyjnych – zajęcia teoretyczne (w tym 4 godz. zajęć z pierwszej 

pomocy) i 30 godzin zegarowych – zajęcia praktyczne. 

- dla kat. „C” w ilości 20 godzin lekcyjnych – zajęcia teoretyczne (w tym 4 godz. zajęć z pierwszej 

pomocy) i 30 godzin zegarowych – zajęcia praktyczne. 

Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna kursu kończy się egzaminem wewnętrznym, 

przeprowadzanym przez prowadzących zajęcia instruktorów. Tylko pozytywny wynik końcowy 

egzaminów pozwala na zaliczenie kursu nauki jazdy. 

Zgodnie ze szkolnym planem nauczania kurs nauki jazdy rozpoczyna się w przedostatnim roku nauki, 

gdzie w ramach przedmiotu: „Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami” realizowana 

jest część teoretyczna. W ostatnim roku nauki realizowane są zajęcia praktycznej nauki jazdy. 

Aby móc przystąpić do kursu nauki jazdy uczeń jest zobowiązany do: 

 wykonania badań lekarskich dla kandydatów na kierowców na kat. „B” lub „B” i „C” w 

przypadku kierowców-mechaników (badania poszerzone o pracownie badań 

psychologicznych), na które kieruje szkoła; 

 uzyskania zgody rodziców na udział w kursie nauki jazdy (dotyczy osób niepełnoletnich); 



 pozyskania z sekretariatu szkoły imiennego zaświadczenia o realizowaniu nauki w zawodzie, 

dla którego podstawa programowa przewiduje nabycie umiejętności do kierowania 

pojazdami; 

 posiadania aktualnego zdjęcia wymaganego przy wystawianiu dokumentów tożsamości. 

 przedstawienia powyższych dokumentów we właściwym, zgodnie z miejscem zamieszkania, 

wydziale komunikacji w celu pozyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w odpowiedniej 

kategorii. 

Po uzyskaniu PKK uczeń przedstawia dokument Kierownikowi Ośrodka Szkolenia Kierowców, w celu 

wprowadzenia kandydata do elektronicznego systemu ośrodków nauki jazdy, założenia ewidencji 

szkolonych i wydania „Karty przeprowadzonych zajęć”. 

Przystąpienie do egzaminu wewnętrznego, dotyczącego zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej, 

możliwe będzie po zrealizowaniu wszystkich wymaganych godzin. 

Uczeń, który nie zostanie dopuszczony do egzaminu końcowego (np. w wyniku niezrealizowanej 

wymaganej liczby godzin), lub nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego nie kończy 

kursu nauki jazdy, co skutkuje nieklasyfikacją lub uzyskaniem oceny niedostateczny z przedmiotu 

„Nauka jazdy”. Konsekwencją tego jest nieukończenie roku szkolnego. 

W przypadku realizacji praktycznej nauki jazdy uczeń umawia się indywidualnie z instruktorem 

osobiście, telefonicznie lub za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym, na wyznaczony termin 

jazdy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana terminu jazdy jest możliwa nie później niż 1 dzień 

przed wyznaczoną uprzednio datą wyłącznie w postaci wiadomości w dzienniku elektronicznym lub 

wiadomości SMS. Jeżeli uczeń nie powiadomi instruktora z odpowiednim wyprzedzeniem i nie stawi 

się na wyznaczony termin, wówczas określona wg wcześniejszych ustaleń liczba godzin będzie możliwa 

do zrealizowania w okresie wolnym od zajęć edukacyjnych (przerwa świąteczna, okres ferii zimowych 

i letnich). 

Zajęcia praktycznej nauki jazdy mają charakter indywidualny i mogą być realizowane w godzinach 

pozalekcyjnych, w tym także w soboty i niedziele. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 
                            (podpis ucznia) 

 

 

 

…………………………………………………………………. 
        (podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

 

 

* tylko w przypadku osób niepełnoletnich  


