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

 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY 

 

 
Zawód ten zaliczany jest do zawodów deficytowych. Najnowsze 

badania wskazują, że lakiernik znalazł się na liście zawodów, dla których 
dostrzega się potrzebę wprowadzenia różnych ułatwień w dostępie 
do rynku pracy. Wykształceni w tym zawodzie pracownicy są 
poszukiwani przez pracodawców.  

 Absolwent po zdobyciu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 
jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, 

 doboru odpowiednich narzędzi, przyrządów i środków, 

 lakierowania i renowacji powierzchni, 

 obsługi nowoczesnych kabin lakierniczych, 

 wykorzystywania nowych technologii, lakierów i materiałów 
pomocniczych, 

 kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych. 

 Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej 
i podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych z różnych branż, w szczególności 
samochodowej, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów, przedsiębiorstwach 
transportu samochodowego, usługach, w lakierniach przemysłowych oraz do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. 

Szkoła zapewnia: 

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy 
w nowoczesnych warsztatach szkolnych wyposażonych m. in. w kabinę lakierniczą 
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 w Polsce i za granicą, 

 rozwijanie różnych pasji i zainteresowań, 

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych, 

 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! 

 

 


