
                             
                                

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Zawód:     Mechanik pojazdów samochodowych 

3 – letni cykl kształcenia 

Kwalifikacja:  M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

 

 

 

„Z  tradycją w nowoczesną przyszłość” 

Naszym atutem jest nie tylko wieloletnia tradycja kształcenia w tym zawodzie, ale przede wszystkim 

bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, których zdanie jest podstawą uzyskania 

kwalifikacji zawodowych. 



ZSZ mechanik pojazdów samochodowych to kierunek kształcenia dla miłośników motoryzacji. Jeśli 

Twoją pasją są samochody i wszystko co z nimi jest związane to nasza szkoła jest w sam raz dla 

Ciebie.  

Pomożemy Ci w Realizacji Twoich zawodowych planów. Nauczymy Cię nie tylko teorii dotyczącej 

budowy i naprawy samochodów, ale przede wszystkim damy Ci solidne wykształcenie w zakresie 

praktyki zawodowej. Zajęcia praktyczne możesz realizować zarówno w warsztatach szkolnych jak 

również u pracodawców prowadzących działalność w zakresie diagnostyki i napraw pojazdów 

samochodowych.  

Nasze warsztaty szkolne posiadają dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. W 2012 roku dzięki 

dotacjom unijnym wzbogaciliśmy ją między innymi o urządzenia do diagnostyki komputerowej 

układu zawieszenia i silnika samochodu. Dysponujemy również najwyższej klasy oprogramowaniem 

diagnostycznym.  

 

W czasie nauki w naszej szkole przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań 

zawodowych:                         

 użytkowania pojazdów samochodowych,  

 diagnozowania pojazdów samochodowych,  

 naprawiania pojazdów samochodowych,  

 kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy 

kategorii B.  

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią Ci prowadzenie własnego 

warsztatu samochodowego oraz podejmowanie pracy między innymi w:  

 stacjach obsługi pojazdów samochodowych,  

 zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,  

 salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,  

 przedsiębiorstwach transportu samochodowego,  

 przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,  

 firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych. 

 

Twoje Przygotowanie zawodowe może być uzupełnione na kursach doskonalących, organizowanych w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – całkowicie bezpłatnych  - w zakresie: 

 diagnostyki pojazdów samochodowych 

 prawa jazdy kategorii „B”  

 obsługi wózków jezdniowych  

 zajęć wyrównawczych z języka angielskiego  i niemieckiego  

 doradztwa zawodowego – w ramach zajęć grupowych lub indywidualnych  

 

 

Naszą szkołę wybrało już kilka pokoleń uczniów, teraz czekamy na Ciebie. 
 

 

  

 


