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

ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Współczesne pojazdy zbudowane są z wielu urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, dlatego też absolwent tego kierunku kształcenia może
być pewien, że będzie fachowcem poszukiwanym na rynku pracy.
Absolwent po zdobyciu kwalifikacji obsługa, diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych jest gotowy
do wykonywania następujących zadań zawodowych:


diagnozowania i naprawy systemów sterowania silnikiem oraz układów
bezpieczeństwa i komfortu jazdy,



instalacji i uruchamiania w samochodzie elektrycznych i elektronicznych
urządzeń sterujących, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,



konserwacji i
naprawy
i elektronicznych,



obsługi specjalistycznych przyrządów pomiarowych i diagnostycznych,



kierowania pojazdami samochodowymi.

elementów

i

urządzeń

elektrycznych

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej
i podjęcia pracy w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, zakładach produkcyjnych
i naprawczych pojazdów, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się
obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów oraz do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Szkoła zapewnia:


udział w zajęciach praktycznych realizowanych
w nowoczesnych,
doskonale
wyposażonych

już od pierwszej klasy
warsztatach
szkolnych,

w Autoryzowanej Stacjo Obsługi lub wybranym zakładzie pracy w przypadku
młodocianych pracowników,


kształcenie we współpracy ze znanymi firmami samochodowymi,



bezpłatne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B i
naukę jazdy prowadzoną przez doświadczonych instruktorów na nowych pojazdach
Kia Rio,



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 i kursach umożliwiających zdobycie
dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,



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



udział w rajdach samochodowych, motocrossowych, kartingowych w roli kierowcy,
pilota, sędziego, mechanika w ramach wieloletniej współpracy z Polskim Związkiem
Motorowym oddział Olsztyn i Automobilklubem Warmińskim,



rozwijanie różnych pasji i zainteresowań,



bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz konkursów z wiedzy
technicznej i samochodowej,



zajęcia dodatkowe: motoryzacyjne, 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!

