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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 
Uczysz się 3 lata i zdobywasz zawód 

 

BLACHARZ SAMOCHODOWY 

NOWOŚĆ 
 

 
Rosnąca liczba pojazdów samochodowych powoduje wzrost 

zapotrzebowania na usługi blacharskie w przemyśle motoryzacyjnym. 
Dynamicznie rozwijają się też firmy tłoczące blachy karoseryjne lub 
elementy z nimi związane. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych 
blacharza samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań 
w zawodach pokrewnych.  
 

Dodatkowo uzyskanie uprawnień np. spawacza poszerza umiejętności zawodowe 
i zwiększa znacząco możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy. Zawód ten pozwala także 
na łączenie pracy z pasją, absolwent może zajmować się renowacją zabytkowych aut. 

 Absolwent po zdobyciu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów 
samochodowych jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 oceny stanu nadwozia, 

 planowania, przygotowania, doboru materiałów, półfabrykatów i narzędzi 
do nadwozi, 

 przygotowania elementów i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych 
nadwozi, 

 montażu nadwozi na liniach produkcyjnych, 

 ręcznej lub ręczno-maszynowej obróbki metali, 

 budowy, diagnostyki, naprawy i konserwacji oraz naprawy nadwozi 
pojazdów samochodowych, 

 kontroli jakości stanu nadwozia po naprawie, 

 wykonywania prototypowych części nadwozia ręcznie lub na maszynach 
do obróbki plastycznej, 



 

 

 montażu i naprawy elementów nadwozia z zastosowaniem m. in. takich 
urządzeń jak: spotter blacharski, spawarka MIG/MAG, lutospawarka, 
zgrzewarka, urządzenie do cięcia plazmą. 

 Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej 
i podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych branży samochodowej, warsztatach 
naprawczych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów, salonach 
samochodowych i stacjach obsługi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, 
hurtowniach i sklepach części zamiennych, usługach blacharskich oraz do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. 

Szkoła zapewnia: 

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy 
w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w wybranym 
zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników, 

 kształcenie zawodowe we współpracy ze znanymi firmami 
samochodowymi, 

 wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne 
np. do Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, 
pokazy, 

 udział w różnorodnych projektach umożliwiających zdobycie 
dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, 

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół samochodowych w Polsce 
i za granicą, 

 rozwijanie różnych pasji i zainteresowań, 

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych, 

 zajęcia dodatkowe: zawodowe, sportowe,  

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami, 

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający 
Samorząd Uczniowski, 

 udział w różnych projektach edukacyjnych. 
 
 

DOŁĄCZ DO NAS! 
KIERUJEMY W DOBRĄ STRONĘ! 

 

  


