
1. Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych.
Wraz  z  rozwojem  motoryzacji  wzrosło  zapotrzebowanie  na  rynku  pracy  na  dobrze  wykształconych
fachowców  z  zakresu  naprawy  i  eksploatacji  pojazdów  samochodowych,  obecnie  produkowanych
z wykorzystaniem  nowoczesnych  technologii.  Kształcący  się  w  tym  kierunku  uczniowie  stają  się
specjalistami  z  dziedziny  naprawy  i  eksploatacji  pojazdów  samochodowych,  a  także  diagnostyki
samochodowej.

2. Informacje dodatkowe:
- eksperymenty pedagogiczne – innowacje, współpraca z firmą Tabor z Dębicy.
- innowacja dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych „ Naprawa taboru kolejowego”

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
Kwalifikacja 1: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 użytkowania pojazdów samochodowych,
 diagnozowania pojazdów samochodowych,
 naprawiania pojazdów samochodowych,
 kierowania  pojazdami  samochodowymi  na  poziomie  umożliwiającym  uzyskanie  prawa  jazdy

kategorii B.

5. Mechanik pojazdów samochodowych - osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe,
umożliwią  absolwentowi  prowadzenie  działalności  gospodarczej  oraz  podejmowanie  pracy  między
innymi w:
 stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

6. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: 
Dynamiczny  rozwój  tej  gałęzi  przemysłu  powoduje,  iż  zapotrzebowanie  na  osoby  z  odpowiednimi
kwalifikacjami  jest  coraz  większe.  Postęp  techniki  oraz  technologii  wymusza  zmianę  w  sposobie
kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się motoryzacją. Dzisiaj nie
wystarczają wiadomości nauczane przed kilkunastoma latami, a mechanik pojazdów samochodowych to
osoba,  która  posiada  wiadomości  z  budowy,  obsługi  i  naprawy  pojazdów,  ale  również  na  bieżąco
aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.  Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na
drogach  wymusza  na  gospodarce  zwiększenie  ilości  specjalistów,  którzy  wykonując  rzetelnie  swoje
zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Szkoła posiada:
1) pracownię podstaw konstrukcji maszyn, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
a) stanowiska komputerowe dla uczniów, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem
do Internetu, pakiet programów biurowych,
b) program do wspomagania projektowania,
c)  pomoce  dydaktyczne  do  kształtowania  wyobraźni  przestrzennej,  normy  i  katalogi  oraz  poradniki
stosowane w budowie i konstrukcji maszyn,
d) dokumentacje techniczne maszyn, pomoce dydaktyczne z zakresu podstaw konstrukcji maszyn;

2) pracownię podstaw motoryzacji, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
a) stanowiska komputerowe dla uczniów, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem
do Internetu, pakiet programów biurowych, użytkowe programy branżowe,



b) modele pojazdów, zespoły i podzespoły oraz części pojazdów, elementy instalacji pojazdów, modele
przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części pojazdów,
c) zestawy do demonstracji budowy i działania zespołów i podzespołów pojazdów
d) materiały eksploatacyjne,  pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz technik
kierowania pojazdami,
e) dokumentacje techniczno- obsługowe pojazdów, katalogi części, katalogi i materiały przedsiębiorstw
branżowych;

3) warsztaty szkolne, w których znajdują się:
a) stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela,
b) oscyloskop z zestawem sond,
c) stanowisko do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych wyposażone w: instalacje techniczne

niezbędne do działania maszyn i urządzeń, podnośnik/kanał, posiadające na wyposażeniu pojazd
samochodowy i podzespoły pojazdu samochodowego,

d) urządzenie diagnostycznego do pomiaru geometrii podwozia,
e) montażownica i wyważarka kół,
f) ściągacze  do  sprężyn,  ściągacze  do  łożysk,  podstawki  z  regulowaną  wysokością,  prasa

hydrauliczna,
g) urządzenia do pomiaru emisji spalin,
h) skanery (komputery) diagnostyczne z oprogramowaniem,
i) stanowisko  komputerowe  z  danymi  diagnostycznymi  pojazdów  do  weryfikacji  wyników

pomiarów, oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych,
j) narzędzia  monterskie,  klucze  dynamometryczne,  stoły  ślusarskie,  urządzenia  do  mycia

i konserwacji, narzędzia do obróbki ręcznej,
k) urządzenia oraz narzędzia do obróbki mechanicznej,
l) narzędzia i przyrządy pomiarowe – w tym do pomiarów wielkości elektrycznych,
m) stacja do obsługi klimatyzacji,
n) stanowiska do wymiany materiałów eksploatacyjnych,
o) elementy instalacji pojazdów,
p) dokumentacje  techniczno-obsługowe,  dokumentacje  techniczne  maszyn  i  urządzeń,  instrukcje

obsługi maszyn i urządzeń,
q) środki ochrony indywidualnej.

Każda  pracownia  jest  zasilana  napięciem  230/400  V  prądu  przemiennego,  zabezpieczona  ochroną
przeciwporażeniową,  wyposażona  w  wyłączniki  awaryjne  i  wyłącznik  awaryjny  centralny  oraz
w stanowisko  komputerowe  dla  nauczyciela  podłączone  do  sieci  lokalnej  z  dostępem  do  Internetu,
z urządzeniem  wielofunkcyjnym  oraz  z  projektorem  multimedialnym/tablicą  interaktywną,  a  także
w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Kształcenie  praktyczne  może  odbywać  się  w:  pracowniach  i  warsztatach  szkolnych,  placówkach
kształcenia  ustawicznego,  placówkach  kształcenia  praktycznego,  stacjach  obsługi  i  stacjach  kontroli
pojazdów  samochodowych  oraz  innych  podmiotach  stanowiących  potencjalne  miejsce  zatrudnienia
absolwentów szkół kształcących w zawodzie.







Fotografie wykonane w pracowniach warsztatów szkolnych.


