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Ranking szkół jazdy

Znak L nie na wszystko pozwala
Sławomir Rosek instruktorem jazdy jest od siedmiu lat, ale dopiero od
trzech prowadzi własny Ośrodek Szkolenia Kierowców Kursant w Pilźnie.
Wcześniej pracował w jednej z większych takich firm w Tarnowie, dlatego
zauważa plusy obecnej sytuacji. Z uczniem pracuje od początku do końca, spędza z nim 30 godzin w samochodzie, wie, jak jeździ i jakie dać mu
wskazówki. To skutkuje wysoką zdawalnością na egzaminie praktycznym.
Przez te siedem lat sam musiał się
wiele nauczyć, przede wszystkim
cierpliwości. Każdy praktykujący
kierowca wymaga innego podejścia. Oprócz tego, że jest instruktorem, musi być więc i psychologiem.
- Na pewno na kursantów nie
krzyczę, bo to nic nie daje. Choć
zdarzają się tacy, którzy mówią mi,
że jak pan na mnie nie krzyknie, to
nie dotrze - mówi Sławomir Rosek.
Kiedy zgłasza się do niego nowy
klient, pyta go przede wszystkim,
czy już jeździł. Tego, który odpowiada, że za kierownicą jeszcze nigdy nie siedział, zabiera na plac lub
drogę, na której panuje mały ruch.
Wie, że nie można go od razu rzucić na głęboką wodę, żeby zbytnio
nie przestraszyć.
Poza tym, jak tłumaczy Sławomir Rosek, będzie spowalniał ruch,
a inni kierowcy bardzo tego nie
lubią. Będą się więc denerwować
i - co może nieco dziwić - uważa,
że będą mieli rację. Bo znak L na
dachu samochodu nie do wszystkiego uprawnia.
Niektórzy przekonują go, że już
jeździli z rodzicami, ale instruktor
i tak to musi sprawdzić. Gdyby
każdemu wierzył w słowo, już nieraz mówiąc kolokwialnie, by się
przejechał. Podkreśla, że wystarczy

mu kilka minut, by się przekonać,
czy młody człowiek go nie oszukuje. Już sam sposób ruszania powie
mu wiele.
Największy nacisk na początku
kładzie na technikę jazdy. Kursant
powinien przede wszystkim opanować auto, pamiętać o wciśnięciu
sprzęgła i zmianie biegów. Stara
się dużo tłumaczyć, z biegiem czasu odzywa się coraz mniej, dając
uczniowi szansę, by sam mógł podejmować decyzję.
Pod koniec kursu jest w stanie
przewidzieć, kto może zdać egzamin za pierwszym razem, a kto
będzie potrzebował jeszcze co najmniej jednego podejścia. Zdarzyło
się jednak, że pewniacy go zawodzili, a osoba, która miała jeszcze
pewne niedociągnięcia cieszyła się
już po pierwszym podejściu.
Jego kursantami w ubiegłym roku byli głównie młodzi ludzie, po
połowie mężczyźni i kobiety. Sławomir Rosek podkreśla, że w tej
grupie wiekowej dodatkowym
motywatorem jest wzajemna ocena.
Jeśli kolega potraﬁł to zrobić w jednej próbie, to ja też muszę, żeby nie
być gorszym.
Rady, które daje początkującym
kierowcom, są różne. Przekonuje
ich, by przynajmniej na początku

Co drugie podejście kursantów przygotowanych do egzaminu przez Sławomira Roska kończyło się sukcesem.
jeździli w towarzystwie kogoś bardziej doświadczonego. W czasie
kursu mieli bowiem zawsze kogoś
obok siebie i mogli liczyć na jego
pomoc. Ostrzega ich też, by nie od
razu zapuszczali się do centrum
miasta, gdzie jest duży ruch, ale
powoli się z nim oswajali.

Sławomir Rosek jest nie tylko instruktorem i właścicielem szkoły
jazdy. Jako że ma także prawo jazdy kat. D może prowadzić autobus.
Jest kierowcą w jednej ﬁrm przewozowych, która oferuje ekspresowe
połączenia na trasie Tarnów-Kraków.

Zwycięzcy poprzednich edycji
rankingu OSK:
2015: OSK Elf, J. Gorczyca
2014: OSK M. Mazur
2013: OSK Salem, U. Martula
2012: OSZ Edukator, Ł. Rokosz
2011: OSK L. Kaput
Janusz Grajcar

Ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców
w powiecie dębickim:
(na podstawie zdawalności egzaminu praktycznego)

Miejsce

Szkoła nauki jazdy

Zdawalność egz.
Zdawalność egz.
teoretycznego (%) praktycznego (%)

1.

OSK Kursant, Sławomir Rosek, Pilzno

44,6

50,0

2.

OSK Prawko, Dorota Chmura, Dębica

47,0

47,9

3.

OSK Elf, Józef Gorczyca, Pilzno

41,6

45,0

4.

OSK Driver, Łukasz Wójcik, Słotowa

23,5

44,4

5.

OSK Lider, Marek Momola, Zawada

50,7

42,4

6.

OSK Salem, Urszula Martula, Dębica

53,4

42,1

7.

OSK Marcin Mazur, Zawierzbie

38,8

42,0

8.

FHU Damek, Damian Wojtaszek, Pustków

40,7

39,0

9.

OSK Lesław Kaput, Brzostek

48,8

36,3

10.

OSK Luz, Małgorzata Jarosz, Dębica

45,9

35,7

11.

OSK Auto-Test, Stanisław Osak, Dębica

34,1

29,3

12.

OSK Rondo, Mariusz Miczek, Dębica

35,8

24,0

13.

FSU Zaurus, Anna Tyrańska, Dębica

26,9

23,5

14.

OSK Wiola, Wioletta Wilusz, Brzostek

42,9

20,0

Procent zdawalności (dotyczy tylko najpopularniejszej kategorii B) obliczyliśmy dzieląc liczbę egzaminów
teoretycznych lub praktycznych zakończonych sukcesem, przez liczbę podejść do nich, a następnie mnożąc
wynik przez 100. Załóżmy, że Jan Kowalski zdał egzamin za pierwszym razem, procent zdawalności wyniósł
w jego przypadku 100. Jeśli zdałby za drugim razem, procent zmalałby do 50, a jeśli za trzecim już do 33,3.
Ranking powstał na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Dębicy. Powiat otrzymuje je z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Dane, z których korzystaliśmy, pochodzą z WORD-ów w: Rzeszowie, Tarnowie, Krośnie, Katowicach, Legnicy, Nowym Sączu, Ostrołęce
i Warszawie. W rankingu ośrodków nie uwzględniliśmy tych, które w ciągu 2015 roku nie miały co najmniej
10 kursantów, a także tych, które szkolą tylko młodzież szkolną, czyli działających przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy i Zespole Szkół w Brzostku (nie są ogólnodostępne).

Trans-Logistic Dębica - ze względu na dynamiczny rozwój
poszukuje osoby na stanowisko:

KIEROWCA W TRANSPORCIE
MIĘDZYNARODOWYM
Wymagania:
-doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 1 rok
- prawo jazdy kategorii C + E
- dyspozycyjność
- kurs na przewóz rzeczy
- samodzielność, skrupulatność oraz rzetelność
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- przyjazną atmosferę pracy
- stałe relacje
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
TRANS-LOGISTIC DĘBICA
ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica tel: (14) 680 71 41
lub w formie elektronicznej na adres:
rekrutacja@trans-logistic.pl
z adnotacją „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi osobowymi dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ust. Z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych ( dz.U. Nr 133 poz 833)

