Zespół Szkół Samochodowych
im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie
10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel.: 89 5264441, fax: 89 5266129
e-mail: zss@zss.olsztyn.eu

Szanowni Kandydaci!

Przed Wami jeden z ważniejszych życiowych wyborów, wybór szkoły
ponadpodstawowej.

Zapraszamy Was do znanej olsztyńskiej Samochodówki, szkoły z wieloletnimi
tradycjami. Możecie tu liczyć na przyjazną atmosferę pracy, imprezy i
przedsięwzięcia sprzyjające integracji z zespołem klasowym i społecznością
szkolną oraz na możliwość rozwoju motoryzacyjnych pasji.
Zależy nam, by jak najlepiej przygotować uczniów do wykonywania
przydatnego i cenionego na rynku pracy zawodu. Umożliwiamy też naszym
uczniom zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, co w przyszłości
ułatwi im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i poza jej granicami.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA NR 1

TECHNIKUM NR 1
UCZYSZ SIĘ 5 LAT

UCZYSZ SIĘ 3 LATA

ZDOBYWASZ ZAWÓD

TECHNIKUM NUMER 1

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 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,

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,

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

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja transportu oraz
obsługa klientów i kontrahentów otrzymuje tytuł technika spedytora
i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania i nadzorowania przewozu towarów w kraju
i za granicą,
• pozyskiwania klientów i kontrahentów,
• profesjonalnej współpracy z klientami i kontrahentami krajowymi
i zagranicznymi,
• prowadzenia dokumentacji związanej ze spedycją,
• odpowiedniego wyboru środków transportu, drogi przewozu
i przygotowania ładunku,
• organizowania odpraw celnych,
• ubezpieczenia towaru,
• monitorowania przebiegu procesu transportowego,
• pracy w języku obcym,
• posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

SZKOŁA
ZAPEWNIA:

PRZYGOTOWANIE
DO PRACY Z
RÓŻNYMI
PROGRAMAMI
KOMPUTEROWYMI
I URZĄDZENIAMI
BIUROWYMI,

DOSKONAŁE
PRZYGOTOWANIE
DO PRACY W
JĘZYKU OBCYM,

UDZIAŁ W
RÓŻNORODNYCH
ZAJĘCIACH
ZAWODOWYCH
PRAKTYCZNYCH
REALIZOWANYCH
W ŚWIETNIE
WYPOSAŻONYCH,
SPECJALISTYCZNY
CH
PRACOWNIACH,

PRAKTYKI
ZAWODOWE
REALIZOWANE W
RENOMOWANYC
H FIRMACH
PRZEWOZOWYCH,

KSZTAŁCENIE WE
WSPÓŁPRACY Z
WARMIŃSKOMAZURSKIM
STOWARZYSZENIE
M
PRZEWOŹNIKÓW,

UDZIAŁ W
RÓŻNORODNYCH
PROJEKTACH I
KURSACH
UMOŻLIWIAJĄCY
CH ZDOBYCIE
DODATKOWYCH
UPRAWNIEŃ I
KWALIFIKACJI
NIEZBĘDNYCH NA
RYNKU PRACY.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja i prowadzenie
ruchu pociągów oraz planowanie i realizacja przewozów
kolejowych otrzymuje tytuł technika transportu kolejowego i jest
gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach
i posterunku ruchu,
• obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
i łączności,
• nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie
stacji kolejowej,
• planowania i organizowania pasażerskich i towarowych
przewozów kolejowych,
• zarządzania taborem kolejowym,
• przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek,
ładunków oraz osób,
• zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów,
• obsługi nowoczesnych systemów sterowania ruchem
kolejowym i łączności.

Szkoła zapewnia:

udział w zajęciach zawodowych teoretycznych prowadzonych przez
fachowców z przedsiębiorstw kolejowych,

STYPENDIA ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE OSOBOM, KTÓRE
ZADEKLARUJĄ CHĘĆ PRACY NA KOLEI UFUNDOWANE PRZEZ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

II

klasa

250 zł
miesięcznie

III

klasa

350 zł
miesięcznie

IV

klasa

450 zł
miesięcznie

V

klasa

550 zł
miesięcznie

zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców,

kształcenie we współpracy z takimi firmami jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i
Przewozy Regionalne,
wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół z całej Polski w ramach
corocznych Zjazdów Uczniów Szkół Kolejowych w Krakowie, w czasie których
odbywają się warsztaty, wykłady, konkursy,
• udział w różnych projektach edukacyjnych np. ogólnopolskim projekcie
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja robót związanych z budową
i utrzymaniem dróg kolejowych oraz organizacja robót związanych z budową
i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy
kosztorysowania otrzymuje tytuł technika budownictwa kolejowego i jest
gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• opracowywania projektów wykonawczych, technicznych i geodezyjnych,
• sporządzania kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych,
• zapewniania ciągłości pracy na liniach kolejowych i bocznicach, zgodnie
z opracowanymi regulaminami i potrzebami zakładu,
• prowadzenia niezbędnej dokumentacji,
• kierowania robotami na obiekcie,
• posługiwania się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami,
pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru,
stanu
• podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami,
• montowania i rozmontowania urządzeń linii kolejowych,
• współpracy z administracją drogową i służbami specjalistycznymi.

•

•

stypendia za dobre wyniki w nauce osobom, które
zadeklarują chęć pracy na kolei ufundowane przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

II

klasa

250 zł
miesięcznie

III

klasa

350 zł
miesięcznie

IV

klasa

450 zł
miesięcznie

V

klasa

550 zł
miesięcznie

•
•

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji eksploatacja środków transportu drogowego
i organizacja przewozu środkami transportu drogowego otrzymuje tytuł technika
transportu drogowego i jest gotowy do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
•

•
•
•
•
•
•
•

prowadzenia pojazdów samochodowych zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami
o transporcie drogowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C
oraz C+E,
posługiwania się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego,
wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdów i zespołu pojazdów,
użytkowania środków transportu drogowego korzystając z urządzeń kontrolno-pomiarowych
i pomocniczych,
wykonywania czynności związanych z konserwacją i naprawą środków transportu
drogowego,
planowania pracy dotyczącej przewozu drogowego towarów i ładunków,
organizowania przewozów drogowych zwierząt i rzeczy oraz sporządzania dokumentacji
przewozowej oraz kalkulacji kosztów transportu drogowego,
organizowania transportu drogowego osób i sporządzania dokumentacji związanej z obsługą
podróżnych.

Szkoła zapewnia:
• przygotowanie do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym
do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz C+E.
• udział w różnorodnych zajęciach zawodowych praktycznych realizowanych
w świetnie wyposażonych, specjalistycznych pracowniach,
• praktyki zawodowe realizowane w renomowanych firmach przewozowych,
serwisach samochodowych, zakładach przeprowadzające naprawy podzespołów
i zespołów jak i całych pojazdów samochodowych
• kształcenie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Zrzeszeniem Przewoźników
Drogowych,
• udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie
dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,
• bardzo dobre przygotowanie do egzaminów,
• doskonałe przygotowanie do pracy w języku obcym,
• zajęcia dodatkowe: zawodowe, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne
na egzaminie maturalnym,
• pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NUMER 1

Absolwent
po
zdobyciu
kwalifikacji
diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych jest
gotowy do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
• eksploatacji, diagnostyki i naprawy
pojazdów samochodowych
z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń
elektronicznych i specjalistycznych
programów komputerowych,
• kierowania pojazdami samochodowymi.

Szkoła zapewnia:
• udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy
w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych,
w Autoryzowanej Stacji Obsługi lub wybranym przez ucznia zakładzie
pracy w przypadku młodocianych pracowników,
• kształcenie zawodowe 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 umożliwiających zdobycie
dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,
• udział w rajdach samochodowych, motocrossowych i kartingowych w
roli kierowcy, pilota, sędziego, mechanika w ramach wieloletniej
współpracy z Polskim Związkiem Motorowym oddział Olsztyn i
Automobilklubem Warmińskim.

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 elementów i urządzeń
elektrycznych i elektronicznych,
• obsługi specjalistycznych przyrządów
pomiarowych i diagnostycznych,
• kierowania pojazdami samochodowymi.

Szkoła zapewnia:
• udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach
szkolnych, w Autoryzowanej Stacji 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

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji eksploatacja środków transportu
drogowego otrzymuje tytuł kierowcy mechanika i jest gotowy do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
• prowadzenia pojazdów samochodowych,
• planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego
podróżnych oraz ładunków,
• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,
• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu
drogowego,
• oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu
drogowego.
Zawód kierowcy mechanika jest zawodem gwarantującym pracę w
dużych, sprawdzonych firmach na terenie Olsztyna, województwa
warmińsko-mazurskiego i w firmach na terenie całego kraju m. in. na
stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych, ponieważ ostatnie
badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych.

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,
• BEZPŁATNE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA PRAWO JAZDY KATEGORII B
I NAUKĘ JAZDY PROWADZONĄ PRZEZ DOŚWIADCZONYCH INSTRUKTORÓW NA
NOWYCH POJAZDACH KIA RIO,

• BEZPŁATNE PRZYGOTOWANIE DO TESTU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE
KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ ORAZ PRAWA JAZDY KATEGORII C,
• NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO UKIERUNKOWANEGO ZAWODOWO,
• 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 I KARTINGOWYCH
W ROLI KIEROWCY, PILOTA, SĘDZIEGO, MECHANIKA W RAMACH WIELOLETNIEJ
WSPÓŁPRACY Z POLSKIM ZWIĄZKIEM MOTOROWYM ODDZIAŁ OLSZTYN I
AUTOMOBILKLUBEM WARMIŃSKIM

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 ZAPEWNIA:
• UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH JUŻ OD PIERWSZEJ
KLASY W NOWOCZESNYCH, DOSKONALE WYPOSAŻONYCH WARSZTATACH
SZKOLNYCH LUB W WYBRANYM
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW,

ZAKŁADZIE

PRACY

W

PRZYPADKU

• 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
SAMOCHODOWYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ,

Z

INNYCH

• ROZWIJANIE RÓŻNYCH PASJI I ZAINTERESOWAŃ,
• BARDZO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH,

SZKÓŁ

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 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,

SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA I OBOWIĄZKI..
O NIEZWYKŁOŚCI TEGO MIEJSCA DECYDUJĄ SAMI UCZNIOWIE,
KTÓRZY ROZWIJAJĄ SWOJE PASJE, BIORĄ UDZIAŁ W
KONKURSACH I PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH, LUBIĄ
SPORT I WYCIECZKI ALE TEŻ NIE BOJĄ SIĘ POMAGAĆ INNYM
I WYCHODZIĆ NAPRZECIW ICH POTRZEBOM.

TURNIEJE MOTORYZACYJNE

ATUTY SZKOŁY

•
•

•

KURSY SPAWALNICZE METODAMI

TIG/MAG

ATUTY SZKOŁY

ATUTY SZKOŁY
•

•
BADANIA
WSKAZUJĄ,
ŻE
W
OLSZTYNIE I WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKOMAZURSKIM MECHANICY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANICY, SPEDYTORZY, KIEROWCY
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I DOSTAWCZYCH NIE BĘDĄ MIEĆ PROBLEMÓW ZE ZNALEZIENIEM PRACY,

•NAJNOWSZE

PONIEWAŻ BRAKUJE FACHOWCÓW O TAKICH WŁAŚNIE KWALIFIKACJACH

ATUTY SZKOŁY
•
•
MERCEDES-BENZ AUTO IDEA, OPEL MIBO, JD KULEJ, MAZUREK
PREMIUM, WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW, POLREGIO, POLSKIE LINIE KOLEJOWE.

Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą
naszej szkoły.

