KIEROWCA MECHANIK
Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub
towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu
utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego
eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy
podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa
specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności
i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio
miejsce
zatrzymania pojazdu.
.
Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem
usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego
niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi
w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo
własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi.
Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca
mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd
przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek
przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację
w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLU

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W ZAWODZIE
KIEROWCA MECHANIK
W ZESPOLE SZKÓŁ W KONIECPOLU?
• Uczysz się w nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej szkole, przystosowanej do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
• Uczysz się w systemie jednozmianowym (zajęcia w godzinach od 8:00 do 14:05)
• Możesz uczestniczyć w bezpłatnych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektów unijnych m.in.
„kurs prawa jazdy kategorii B”, „kurs obsługi wózków widłowych”, „kurs koparko-ładowarki”
• Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych

• Zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe

• Uzyskujesz atrakcyjne kwalifikacje i perspektywę dobrze płatnej pracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLU

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY STAĆ SIĘ UCZNIEM
ZSP W KONIECPOLU W ZAWODZIE
KIEROWCA MECHANIK?
• Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami
• Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach
egzaminu zewnętrznego
• Sprawdź czy zostałeś/-aś zakwalifikowany/-a do szkoły

• Pobierz w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie
• Potwierdź wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi chęć woli przyjęcia do szkoły przedkładając
oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
• Sprawdź listy przyjętych do szkoły
• Śledź na bieżąco naszą stronę Internetową www.szkol.pl
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