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TECHNIKUM NR 1 
Uczysz się 5 lat i zdobywasz zawód 

 

TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

 

 
 Zawód ten nie tylko umożliwia rozwój motoryzacyjnych 
pasji i zainteresowań, ale przede wszystkim daje gwarancję interesującej 
pracy. 

 Absolwent po zdobyciu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych albo obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz kwalifikacji 
organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych otrzymuje tytuł 
technika pojazdów samochodowych i jest gotowy do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 

 obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych, 

 organizacji i prowadzenia usług motoryzacyjnych oraz ich dokumentacji, 

 sprzedaży pojazdów oraz artykułów motoryzacyjnych, 

 kierowania pojazdami samochodowymi. 

 Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej 
i podjęcia pracy zawodowej na stanowisku mistrza, kontrolera technicznego, pracownika 
biura obsługi klienta w zakładach produkcji, diagnostyki, naprawy, obsługi i transportu 
branży motoryzacyjnej, do podjęcia pracy w salonach sprzedaży samochodów 
i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, do pracy 
w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 

Szkoła zapewnia: 

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych w doskonale wyposażonych 
warsztatach szkolnych lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi, 



 

 praktyki zawodowe (4 tygodnie w klasie 3 i 4 tygodnie w klasie 4) realizowane 
w renomowanych firmach samochodowych, 

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

 naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo, 

 zajęcia realizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-
Mazurskim, 

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

 rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań, 

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

 zajęcia dodatkowe: motoryzacyjne, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne 
na egzaminie maturalnym, 

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami, 

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający 
Samorząd Uczniowski, 

 udział w różnych projektach edukacyjnych np. ogólnopolskim projekcie Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej. 

 
 

DOŁĄCZ DO NAS! 
KIERUJEMY W DOBRĄ STRONĘ! 

 

 


