PRZEWODNIK KANDYDATA NA KURSANTA
Chcesz zapisać się na kurs prawa jazdy, ale nie wiesz, od czego zacząć? Przeczytaj nasz
przewodnik, a rozwiejemy Twoje wątpliwości. Poniżej wypisane są czynności, które należy
wykonać, aby zapisać się na kurs w naszej szkole. Postępuj kolejno, zgodnie ze
wskazówkami, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Zrób badania lekarskie i zdjęcia.
Na badania możesz umówić się z dowolnym lekarzem medycyny pracy z uprawnieniami do
badań kierowców. Dziś znajdziesz ich w większości przychodni. Przepisy regulują cenę
badań: teraz wszędzie zapłacisz 200,-. Zdjęcia również możesz zrobić u dowolnego fotografa
– wyglądają teraz tak, jak te do dowodu i paszportu (potrzebujesz dwóch). Aby uzyskać dane
kontaktowe do lekarzy zadzwoń, napisz lub udaj się do biura.

Załóż PKK.
PKK – Profil Kandydata na Kierowcę, to indywidualny numer nadawany każdemu
kursantowi, który zawiera dane identyfikujące. Aby go uzyskać, należy zgłosić się do
Wydziału Komunikacji (to, do którego urzędu musisz się udać, zależy od Twojego miejsca
zamieszkania). Do Wydziału należy przynieść badania lekarskie i jedno zdjęcie, należy także
wziąć ze sobą dowód osobisty.
*Jeśli jesteś niepełnoletni, poproś rodzica/opiekuna, aby poszedł z Tobą do Wydziału
Komunikacji (niech ma przy sobie zgodę na uczestnictwo w kursie i dowód osobisty).
UWAGA! Jeśli jesteś trzy miesiące przed osiemnastką, możesz zgłosić się po PKK równo
trzy miesiące przez osiemnastymi urodzinami! To znaczy, że mając urodziny 20 października,
możesz zgłosić się do Wydziału dopiero 20 lipca.

Umów się do naszego biura (ul. Matejki 5, tuż przy rynku, boczna ul.
Zwycięstwa) dzwoniąc do Kierownika OSK: 691605010.
Złóż w biurze PKK oraz opłatę za kurs (ewentualnie wpisowe + pierwszą ratę), a także jedno
zdjęcie. Dzięki PKK Twoje dane zostaną ściągnięte z systemu za pomocą specjalnego
programu. Jest to podstawą do rozpoczęcia szkolenia i musi mieć miejsce przed rozpoczęciem
zajęć. W biurze dostaniesz materiały szkoleniowe (podręcznik i testy, ewentualnie licencję na
testy internetowe+aplikację).

Jesteś gotowy!
Gdy już jesteś pełnoprawnym uczestnikiem kursu, możesz wziąć udział w wykładach, które
rozpoczynają się w Dniu Rozpoczęcia Kursu. Zajęcia teoretyczne odbywają się we wtorki i
czwartki i jest ich 30 godzin lekcyjnych, a mają miejsce w Sali Wykładowej przy ul. Górnych
Wałów 7. W ramach teorii odbędzie się również obowiązkowy kurs pierwszej pomocy, który
zostanie przeprowadzony przez ratownika medycznego.

Ponieważ jesteś już Kursantem Elmotu, aby zobaczyć, co dalej, zajrzyj do Przewodnika
Kursanta OSK ELMOT.
UWAGA! Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uczestniczyć w zajęciach teoretycznych, nie
przekreśla to Twoich szans na zrobienie prawa jazdy. Teraz jest możliwość samodzielnego
zdawania testów w WORD. Jeśli interesuje Cię takie rozwiązanie, zadzwoń do Szefowej,
Eweliny Kozaczkiewicz (691605010) lub napisz maila w celu uzyskania szczegółów kursu
bez teorii (elmotgliwice@gmail.com).

