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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje  także  kształcenie na poziomie 
szkoły ponadpodstawowej – w Branżowych Szkołach  I stopnia. W naszej ofercie znajdują  się 
bardzo atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia:  

 
 

 
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW 

SZTUCZNYCH 
  
INFORMACJE O ZAWODZIE: 
 
Przetwórstwo tworzyw sztucznych to zespół nauk syntetycznych zaliczanych do dyscypliny naukowej 
zwanej technologią maszyn. Nauki syntetyczne są to takie nauki, które opierają się na wykorzystaniu  
i połączeniu różnych dziedzin wiedzy. Innymi słowy, są to nauki o charakterze interdyscyplinarnym. 
Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce kształcimy w zawodzie operator maszyn  
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
ZADANIA I CZYNNOŚCI: 
Absolwent na kierunku operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
przygotowany jest do użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, nadzorowania 
i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, wykonywania przeglądów, 
regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych 
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA: 
Realizowany w szkole program  opiera się o zajęcia z materiałoznawstwa przetwórstwa tworzyw 
sztucznych oraz programowania i obsługi wtryskarek. 
Uczniowie mają do dyspozycji  pracownię warsztatów szkolnych. Wyposażona jest ona w 
cztery  wysokiej klasy wtryskarki oraz sprzęt niezbędny do produkcji elementów z tworzywa 
sztucznego 
 W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE: 
MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 



Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych nasi uczniowie mogą realnie myśleć  
o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych 
wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co 
przekłada się na dużą ilość ofert pracy 
 
 

   
 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
 

 
INFORMACJE O ZAWODZIE: 
Jednym z kierunków, który od lat cieszy się dużym powodzeniem jest mechanik pojazdów 
samochodowych. W czasie trwania nauki, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną 
oraz  uczą się manualnych czynności potrzebnych do wykonywania, w przyszłości zawodu, mechanika 
samochodowego. Szkoła oferuje BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B. 
ZADANIA I CZYNNOŚCI: 
Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów 
samochodowych. 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• użytkowania pojazdów samochodowych; 
• diagnozowania pojazdów samochodowych; 
• naprawiania pojazdów samochodowych. 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA: 
W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić: 

• dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych 
elementów pojazdów samochodowych, 

• dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami 
diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych. 

• posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego 
pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych, 

• dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres  
i koszty, 

• wykonać obsługę i naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdów samochodowych, 
• ocenić stan techniczny pojazdów samochodowych po wykonaniu czynności obsługowo-

naprawczych, 
• wykonać czynności obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych zgodnie  

z przepisami bhp ppoż. i ochrony środowiska. 
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE: 
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
  



ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 
Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na mechaników samochodowych. Wiele Firm  
z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy 
naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia. 
Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik pojazdów 
samochodowych. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MECHANIK MOTOCYKLOWY 
INFORMACJE O ZAWODZIE 
Mechanik motocyklowy to nowy zawód,  który na mocy rozporządzenia MEN pojawił się  
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw 
motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby 
zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników 
dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się 
liczby zakładów obsługujących te grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie 
wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw. 
  
ZADANIA I CZYNNOŚCI 



Absolwent kształcący się w zawodzie mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 
1) diagnozowania motocykli; 
2) obsługi i użytkowania motocykli; 
3) naprawy motocykli. 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA 
• Wykonuje czynności kontrolno-obsługowe 
• Stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących motocyklami 
• Przestrzega zasad kierowania motocyklami 
• Wykonuje czynności związane z przygotowaniem do jazdy i kierowaniem motocyklem w 

zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy uprawniającego do kierowania motocyklem 
  

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE 
MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych 
 
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ 
Absolwent znajdzie pracę w licznych zakładach związanych z naprawą, diagnostyką i serwisowaniem 
motocykli. Może prowadzić własna działalność gospodarczą 

 

 
 
 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
  
INFORMACJE O ZAWODZIE: 
Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z motoryzacją 
Kandydat powinien charakteryzować się dobra koordynacją wzrokowo-ruchowa, percepcją kształtu  
i pamięć wzrokowa. Ogólna zręczność palców i rąk. W pracy wymagana jest dociekliwość, 



spostrzegawczość, dokładność oraz wytrwałość. Osoba powinna posiadać zainteresowania 
techniczne. Szkoła oferuje BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B. 
 
ZADANIA I CZYNNOŚCI: 
Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów 
instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji 
elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń 
elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza 
konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i 
elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa 
uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem 
komputerowych urządzeń diagnostycznych 
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA 

• przyjmuje samochody do naprawy i sporządza protokół przyjęcia 
• ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny; 
• ustala sposoby usunięcia niesprawności; 
• zajmuje się demontażem zespołu, myciem części, weryfikacją części, wymianą lub naprawą; 
• montuje wiązki elektryczne, rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespoły wycieraczek, 

akumulatory, wyłączniki, regulatory napięcia, prądnice i światła awaryjne, cewki zapłonowe, 
sygnały dźwiękowe, elektryczne pompki paliwowe i spryskiwacze; 

• ustawia i reguluje zapłon, ustawia reflektory; zajmuje się ładowaniem akumulatorów; 
• konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, przeprowadza przeglądy okresowe; 
• dokonuje badań diagnostycznych i usuwa usterki układów mechanicznych warunkujących 

dopuszczenie pojazdu do ruchu; 
• dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych; 
• organizuje stanowiska pracy i przestrzega przepisy bhp i ppoż 

 
 

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE: 
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 
UDZIAŁ W PROJEKTACH 
Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych 
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 
Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na elektromechaników samochodowych. Wiele 
Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do 
pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia. 
Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik pojazdów 
samochodowych. 

 
 



 
 
 
 

 
KIEROWCA MECHANIK 

INFORMACJE O ZAWODZIE: 
 
Powstanie nowego zawodu Kierowca mechanik wynika z obserwowanego deficytu kadr z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, 
tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy. Kierowca mechanik to jeden z 
zawodów, który stwarza możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania przewozów 
drogowych, tym samym stwarza możliwość wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale 
rozwijającym się sektorze przedsiębiorstw świadczących szeroko rozumiane usługi transportowe.  
 
ZADANIA I CZYNNOŚCI: 
Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw 
transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe 
zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. 
UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA 
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 
1) prowadzenia pojazdów samochodowych; 
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy; 
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy; 
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego; 
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego. 
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE: 
AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego. 
ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 
Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na kierowców. Według różnych źródeł brakuje ok 
200 tyś osób w zawodach związanych z transportem drogowym. 
Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik transportu drogowego. 
 
 



 
 

 


