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Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych zajmuje się :

diagnostyką stanu   technicznego
samochodów i motocykli,

obsługą i naprawą pojazdów,
organizowaniem i nadzorowaniem

obsługi pojazdów .



Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć 

zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, 

jak i stanowiskach nadzoru technicznego we wszystkich 

zakładach branży motoryzacyjnej, firmach 

transportowych, fabrykach samochodów i ich 

podzespołów,  salonach samochodowych, firmach 

dystrybucyjnych oraz w ubezpieczeniach 

komunikacyjnych, przy likwidacji szkód.



Jako absolwent naszej szkoły:

• Bardzo dobrą znajomość rysunku 

technicznego wraz z umiejętnością 

czytania dokumentacji technicznej,

• Posługiwanie się narzędziami 

pomiarowymi,

• Znajomość budowy samochodów, w tym 

pojazdów hybrydowych i elektrycznych,

• Znajomość diagnostyki, obsługi i naprawy 

pojazdów samochodowych w tym 

stosowanych najnowszych urządzeń,

• Prowadzenie warsztatu samochodowego, 

analiza i kalkulacja kosztów, organizacja 

stacji obsługi i warsztatów branży 

motoryzacyjnej

Zdobędziesz solidne wykształcenie techniczne i nabędziesz 

umiejętności  szczególnie poszukiwane przez pracodawców takie jak:



Co nas wyróżnia?

Doświadczona kadra dydaktyczna, 

stawiająca sobie za cel bardzo dobre przygotowanie uczniów do 

pracy w zawodzie. 

Możliwość odbycia praktyki zawodowej     
w różnych krajach Europy a także w wiodących zakładach 

motoryzacyjnych ( stacjach obsługi) naszego regionu.

. Możliwość uczestnictwa uczniów w dodatkowych

zajęciach z modelowania 3D i tworzenia dokumentacji płaskiej   

w ramach  wyjazdów na dwutygodniowe kursy w Niemczech.



Dodatkowo – będąc uczniem naszej szkoły masz 

możliwość:

- bezpłatnego odbycia kursu prawa jazdy kategorii B,

- uczestnictwa w konkursach i zawodach organizowanych na    

szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym,. 

- uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez 

firmy branży motoryzacyjnej 



Praktyki zawodowe

Zagraniczne praktyki zawodowe w klasie trzeciej umożliwiają 

podniesienie kwalifikacji zawodowych , zdobycie najnowszej 

wiedzy w zakresie budowy i naprawy pojazdów samochodowych,  

a przede wszystkim podwyższenie praktycznych umiejętności 

językowych.

Praktyki realizowane w ramach projektu Erasmus+ odbywają się

w  Wielkiej Brytanii ( Plymouth i Portsmouth ) i na Malcie.



Jeżeli Twoją pasją jest  technika 

Samochodowa, to u nas zdobędziesz 

niezbędną i najnowszą wiedzę 

dotyczącą budowy, obsługi, 

diagnozowania i naprawy pojazdów 

samochodowych, dzięki której nie 

będziesz miał problemów z 

odnalezieniem się na rynku pracy 

w  Polsce i Europie.

Zapraszamy


