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Wszyscy uczniowie będą kontynuować naukę języka angielskiego. 

. 

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę przedmioty: 

język polski, matematyka, język angielski, informatyka. 

 

Uczniowie tej klasy po zdaniu egzaminu zawodowego,  

otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 
 

KLASA 1s to miejsce dla miłośników oraz fanów motoryzacji. Po zakończeniu nauki w klasie kształcącej  

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będziesz specjalistą zajmującym  się naprawą aut. 

Dokonasz niezbędnych regulacji w pojeździe, skontrolujesz jego stan techniczny, a także stopień zużycia 

podzespołów i układów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Będziesz potrafił ustalić i usunąć usterki  

w zespołach i układach pojazdów, dokonać wymiany płynów eksploatacyjnych, sprawdzić i ustawić 

zbieżności kół pojazdów, wykonać prace demontażowo – montażowe, dopasować części, sprawdzić 

jakość wykonanych prac obsługowo – naprawczych oraz rozliczyć koszty obsługi i naprawy. Zajęcia 

praktyczne odbywają się na terenie dobrze wyposażonych i ciągle unowocześnianych warsztatów 

szkolnych, a praktyki zawodowe bezpośrednio u pracodawców w warsztatach i firmach. Absolwenci 

mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,                             

na stanowiskach mechaników w autoryzowanych stacjach obsługi, punktach serwisowych pojazdów 

samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego lub założyć własną działalność.              

Mogą również kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia. 
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Wszyscy uczniowie będą kontynuować naukę języka angielskiego. 

 

W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę przedmioty: 

język polski, matematyka, język angielski, informatyka. 

 

Uczniowie tej klasy po zdaniu egzaminu zawodowego,  

otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

 

KLASA 1s to miejsce dla odważnych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do pracy w bardzo poszukiwanym 

obecnie zawodzie. Absolwent klasy kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających  będzie 

potrafił przygotować obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie do planowanej obróbki, 

obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach 

sterowanych numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. Wiedzę                              

i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie 

zdobędą w czasie zajęć praktycznych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli zawodu w dobrze 

wyposażonych warsztatach szkolnych na obrabiarkach CNC wraz z symulatorami oraz podczas praktyk 

zawodowych w lokalnych firmach.  Znajdą pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących 

obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, 

m.in.: maszyn budowlanych, samochodów, taboru kolejowego, sprzętu ciężkiego w kraju i za granicą. 

 Kwalifikacje i umiejętności jakie zdobędą w trakcie nauki, mogą stanowić doskonałą bazę do dalszego 

etapu edukacji w Branżowej Szkole II Stopnia. 

 

 
 

 


