
Warsztaty 
Instruktorskie 2021

Witaj na Warsztatach Instruktorskich 2021 
organizowanych przez 

D-H SZKOŁA NAUKI JAZDY DAWID HARYNEK

przy wsparciu firmy e-kierowca.

Warsztaty odbywają się metodą hybrydową co oznacza, że część teoretyczną od-
będziesz przez internet natomiast zajęcia praktyczne zrealizujesz w D-H SZKOŁA 
NAUKI JAZDY DAWID HARYNEK.
Przesyłamy Ci kod, który pozwoli dołączyć do zajęć teoretycznych prowadzonych 
na stronie www.prawko.pl 

WIDH0021

W celu dołączenia do zajęć teoretycznych postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1.  Wejdź na stronę prawko.pl w przeglądarce internetowej
2.  W prawym górnym rogu kliknij zaloguj/zarejestruj
3.  W oknie LOGOWANIE wpisz adres e-mail oraz hasło
4.  Kliknij ROZPOCZNIJ, a następnie wybierz kategorię „WI”
5.  Przejdź do zakładki LIVE (wykłady odbywają się zgodnie z harmonogramem) 

MAM KONTO NA BIZ.PRAWKO.PL

1.  Wejdź na stronę prawko.pl w przeglądarce 
internetowej

2.  W prawym górnym rogu kliknij:  
zaloguj/zarejestruj

3.  Wprowadź dane do logowania, którymi 
logujesz się na biz.prawko.pl

4.  W pasku www wpisz adres:  
prawko.pl/kupon i podaj kod WIDH0021. 
Adres e-mail wypełni się automatycznie.

5.  Kliknij przycisk „aktywuj”

NIE POSIADAM KONTA NA BIZ.PRAWKO.PL

1.  Wejdź na stronę:  
www.prawko.pl/kupon i podaj swój 
adres e-mail oraz kod WIDH0021 który 
otrzymałeś. 

2.  Kliknij „załóż konto i zrealizuj kod” w celu 
utworzenia konta w portalu prawko.pl 

3.  Sprawdź skrzynkę poczty elektronicznej.  
Na twój adres e-mail zostanie wysłany link 
do ustanowienia hasła do konta. 

W celu założenia konta postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

                     TWÓJ KOD TO:



Co musisz wiedzieć o Warsztatach Instruktorskich 2021?

1. Data rozpoczęcia 27.07.2021 r.
2.  Część teoretyczna to 8 wykładów, podczas których będziesz zobowiązany 

podpisywać obowiązkową listę obecności.
3.  Złożenie podpisów na liście obecności jest potwierdzeniem Twojego uczest-

nictwa w zajęciach teoretycznych.

WAŻNE!  Obecność na pierwszych wykładach jest najważniejsza, ponieważ 
podczas nich wyrazisz chęć uczestnictwa w warsztatach. Pamiętaj aby 
wypełniając formularz deklaracji oznaczyć D-H SZKOŁA NAUKI JAZ-
DY DAWID HARYNEK w wyborze SuperOSK.

Listę obecności i deklarację udziału w warsztatach pierwszego dnia możesz podpi-
sać tutaj: https://prawko.pl/warsztaty-instruktorskie-lista-obcenosci/

Harmonogram Warsztatów Instruktorskich 2021  
znajdziesz poniżej:

27.07.  Bezpieczeństwo ruchu drogowego, godz. 16-17:30
11.08.  Metodyka nauczania, godz. 16-17:30
19.08.  Prawo o ruchu drogowym, godz. 16-17:30
20.08.  Psychologia, godz. 16-17:30
24.08.  Zasady prowadzenia OSK, godz. 16-17:30
26.08.  Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, godz. 16-19:10
30.08.   Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów pod-

czas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców, godz. 16-17:30
31.08.   Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kie-

rowców podczas egzaminu państwowego, godz. 16-17:30

Po zakończeniu części teoretycznej zapraszamy do D-H SZKOŁA NAUKI JAZDY 
DAWID HARYNEK w celu zrealizowania części praktycznej warsztatów.


