Ukratko o nastavi

Prije nego li dođete na upis u autoškolu, morate obaviti liječnički pregled i dobiti uvjerenje o
duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom "B"kategorije. U narodnim novinama broj
1. od 03.01.2011.objavljen je novi pravilnik o zdravstvenim pregledima za vozače i kandidate za
vozače...... u navedenom pravilniku, članak 7. , stavak 1.,točka 2. određuje da vozači i kandidati
za vozače moraju od svog liječnika obiteljske /opće medicine zatražiti izvadak iz liječničkog
kartona te ga predočiti liječniku ordinacije Medicine rada. (Dakle, kandidati za vozače javljaju se
svom obiteljskom liječniku i traže od njega spomenuti izvadak iz liječničkog kartona te s tim
izvadkom odlaze u ordinaciju Medicine rada i obavljaju liječnički pregled temeljem kojega
dobivaju liječničko uvjerenje .) Možete se naručiti na liječnički pregled u ordinaciju Medicine
rada preko naše autoškole ( tel: 031 205 999 ili mob: 098 716 483 ) , u tom slučaju izbjegavate
nepotrebno čekanje.

Nakon obavljenog liječničkog pregleda i dobijenog uvjerenja možete se upisati u autoškolu. Za
upis je potrebno: uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti, osobna iskaznica ili putovnica i
OIB. Ako je kandidat maloljetan , s njim na upis mora doći roditelj ili staratelj potpisati ugovor.

Nakon potpisanog ugovora slijedi dogovor o početku predavanja.

Predavanja iz nastavnog predmeta prometni propisi i sigurnosna pravila :

održavaju se u Autoškoli Slavonac : u jutarnjim , poslijepodnevnim ili večernjim terminima .

- traju 10 radnih dana, ukupno 30 nastavnih sati (nakon toga polažete ispit iz toga predmeta)

- nastava se izvodi pomoću računalnog programa koji sadrži i simulacije prometnih situacija .

- predavač s licencom , stručan , strpljiv i pun razumijevanja prema svakom polazniku
autoškole.
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- za praćenje nastave osigurana vam je literatura (knjiga , zbirka sa svim ispitnim pitanjima )

Upravljanje motornim vozilom traje ukupno 35 nastavnih sati (termini vožnje prema dogovoru)

AKO IMATE PITANJA, SLOBODNO KONTAKTIRAJTE AUTOŠKOLU "SLAVONAC"

TELEFON 031 205 999

MOBITEL O98 716 483

e-mail: auto.skola.slavonac@os.htnet.hr
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