


Nasza szkoła to nowoczesny  
i doskonale utrzymany 
kompleks budynków,  
z nowoczesnym warsztatem, 
boiskiem sportowym,  
salą gimnastyczną  
i pracowniami tematycznymi. 
 
Dojazd do szkoły komunikacją 
miejską, przystanek MZK  
100 m od wejścia. 



W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja będzie 
przebiegać dwoma torami: 

 

– do technikum  samochodowego  
5 letniego 

 
– do szkoły branżowej I stopnia 

samochodowej  3 letniej  



W TECHNIKUM SAMOCHODOWYM 
 KSZTAŁCIMY W ZAWODZIE 

w tym zawodzie możesz pracować  m.in. w: 

 stacjach obsługi i kontroli pojazdów 
samochodowych 

  zakładach produkcyjnych i naprawczych 

  salonach sprzedaży samochodów i części 

  przedsiębiorstwach transportu 
samochodowego 

 

 

technik pojazdów samochodowych 
   - z ukierunkowaniem mechanicznym 

   - z ukierunkowaniem elektrotechnicznym 
 



W TECHNIKUM SAMOCHODOWYM 
 KSZTAŁCIMY W ZAWODZIE 

 

technik transportu drogowego 
 

w tym zawodzie możesz pracować  m.in. w: 

 centrach dystrybucyjno - transportowych 

  zakładach produkcyjnych i naprawczych 

  salonach sprzedaży samochodów i części 

  przedsiębiorstwach transportu 
samochodowego 

 być zawodowym kierowcą przewozu rzeczy 



W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 
KSZTAŁCIMY W ZAWODACH 

mechanik pojazdów samochodowych 

elektromechanik pojazdów samochodowych 

lakiernik samochodowy 

kierowca mechanik 



 
 

 
BĘDZIE ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI  

W 

 BRANŻOWEJ  SZKOLE  
II STOPNIA    

i uzyskania tytułu technika 
Tylko dla zawodów: 

mechanik pojazdów samochodowych 

elektromechanik pojazdów samochodowych 

kierowca mechanik 

 PO BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 



Absolwenci tego kierunku stają się 
specjalistami z dziedziny: 

 
• naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych 
• diagnostyki samochodowej 
• są przygotowywani do kierowania 

pojazdami samochodowymi na poziomie 
umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy 
kategorii B. 

 
 

Zapotrzebowanie na mechaników 
pojazdów samochodowych jest bardzo duże 

mechanik pojazdów samochodowych 



Jeżeli wybierzesz ten zawód, nauczysz się: 

• montażu, kontroli i naprawy układów 
elektrycznych oraz budowy sieci CAN  

• pracy przy urządzeniach 
odpowiedzialnych za sterowanie, 
zabezpieczanie i sygnalizację  
w samochodzie 

elektromechanik pojazdów samochodowych 

Będziesz pracować na najnowszym 
sprzęcie marki Hella i Bosch  

Nauczysz się tego, co jest przyszłością 
motoryzacji 



 

 

 

 

 
W tym zawodzie przygotujemy Ciebie do: 

• prowadzenia pojazdów samochodowych 
• 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 

kierowca mechanik 



Absolwenci są specjalistami w przeprowadzaniu remontów i renowacji 
nadwozi samochodowych 

 

Uczniowie mają możliwość: 

• pozyskania zatrudnienia w trakcie nauki 

• praktyk w profesonalych zakładach lakierniczych 

• udziału w specjalistycznych szkoleniach 

 

Lakiernik samochodowy  
 młodociany pracownik 

Podczas nauki 
możesz już  
zarabiać ! 





• Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy 
• Realizujemy programy  EduAkcja  w technikach  

oraz Akcja – kwalifikacja w ramach funduszy UE 
• Organizujemy płatne (zarobkowe) staże wakacyjne  

oraz dodatkowe szkolenia 
• Posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne 
• Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych 
• Mamy wykwalifikowaną   
     i doświadczoną kadrę 
• Posiadamy nowoczesny tabor  

do nauki jazdy w kategoriach B i C 

 
 

ATUTY NAUKI W ZSS 
 



Bezpłatnie !!!  
szkolimy przyszłych kierowców  

MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PONAD 1500 zł 



Uczniowie mogą wziąć udział  

w specjalistycznych szkoleniach 

 Komputerowe wspomaganie projektowania 
 Mechatronika 
 Klimatyzacja samochodowa 
 Diagnostyka pokładowa 
 Diagnostyka drganiowa 
 Pojazdy hybrydowe 
 Układ zasilania Common Rail 
 Technologia lakiernictwa i blacharstwa 

samochodowego 



 

 

 

 

Praktyczną naukę zawodu realizujemy  
w renomowanych serwisach samochodowych 

Oto niektóre z nich… 



W poprzednich latach 
wyjechało 230 uczniów 

Realizujemy staże 

zagraniczne 

Zdobywamy nowe 

doświadczenia 

w Niemczech 

oraz Irlandii 
W 2019 roku  odbył się wyjazd 

do Hiszpanii 
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Szwecja - VOLVO 2011 

Niemcy - IAA Frankfurt 2009 

Włochy – Ducati – Ferrari 2010 i 2018 

Francja - Paryż 2012 

Monaco – Hiszpania 2013 

Bułgaria – Turcja 2014 

Holandia – Belgia – Niemcy 2015 

Portugalia – Hiszpania – Francja 2016 

Wyjeżdżamy na krajowe i zagraniczne 
wycieczki zawodoznawcze 

Niemcy – Audi, Mercedes, BMW, OPEL  2019 
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Posiadamy nowoczesny ośrodek 
egzaminacyjny 



 

 
Mamy doskonale wyposażone pracownie 

 
 



 
Organizujemy spotkania z techniką 

 

OPONEO.PL 

FORMAKERS 
SOLBUS 

SACHS 

MŁODE KADRY INTERCARS 

MAHLE 

CASTROL 

HELLA 

NOVOL 



Realizujemy wakacyjne staże zawodowe 



Organizujemy konferencje branżowe 
wiążemy szkołę z pracodawcami 

Transportowa 

Blacharsko - Lakiernicza 



       Współpracujemy z uczelniami 

Certyfikat SolidWorks Laboratoria 

Wykłady 

Szkolenia 
(WaterJET) 
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Ci znani sportowcy to nasi absolwenci 

 

Daniel Szmelcuch 

Szymon 
 Woźniak Jacek Lewandowski Leszek Śliwa 

Maciej Chmara Artur Kohutek Sylwester Szmyd 

      Odnosimy sukcesy w sporcie  



Uczestniczymy w wymianach  
 niemiecko – polskich 



Uczniowie uczestniczą i odnoszą sukcesy  
w konkursach z zakresu przedmiotów 

ogólnokształcących i zawodowych 

 
Samochodowej Szkoły Roku 

 aż 5 razy w latach: 

2007, 2013, 2015, 2016, 2017 

   

dały  
szkole 

zaszczytny 
 tytuł 

Najbardziej spektakularne 
osiągnięcia naszych uczniów 

2019 – Young Car Mechanic – 2 miejsce w Polsce 
2020 – YAMAHA Motor – 1 miejsce w Polsce 



Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona fachowców poszukiwanych na rynku pracy 
zapraszamy do naszej szkoły.  

 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
  

   Zapraszamy Was do ZSS 

 
Jeśli będzie taka 

możliwość  
przyjdź na 

 DRZWI 
OTWARTE 

 

Odwiedzaj naszą stronę  
i korzystaj z naszych zaproszeń 

www.zss.pl 




