MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Mechanik pojazdów samochodowych - to zawód związany z obsługą pojazdów
samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami
z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki
samochodowej. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów
samochodowych, naprawiania pojazdów samochodowych oraz kierowania pojazdami
samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi
prowadzenie działalności gospodarczej 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 czy też firmach
zajmujących się likwidacją
i recyklingiem pojazdów samochodowych.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na
dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji
współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone
w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku
uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów
samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na
mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.
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DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W ZAWODZIE
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYC
W ZSP 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 800 do 1405)
• Możesz uczestniczyć w bezpłatnych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach
projektów unijnych m.in. „kurs prawa jazdy kategorii B”
• Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych
• Zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe
• Możesz uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach przedmiotowych i warsztatach
tematycznych z przedsiębiorcami
• Uzyskujesz atrakcyjne kwalifikacje i perspektywę dobrze płatnej pracy
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CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY STAĆ SIĘ UCZNIEM
ZSP W KONIECPOLU W ZAWODZIE
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH?
• 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.zszkol.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU

