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1. Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
to poszukiwany zawód na rynku pracy, ze względu na ciągły rozwój gospodarczy, jak
i rozwijający się sektor techniczno-rolniczy. Skierowany jest do osób ceniących sobie
pracę na wolnym powietrzu, kochających przyrodę, pracowitych, spostrzegawczych
i umiejących podejmować właściwe decyzje.
2. Informacje dodatkowe:
W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B i T. Dodatkowo
bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:
a) operatora kombajnów zbożowych
b) operatora wózków jezdniowych
c) spawania metodą TIG i MAG
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych
w rolnictwie
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik – operator pojazdów
i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:
d) użytkowania pojazdów,
w produkcji rolniczej,

narzędzi,

maszyn

e) obsługiwania
pojazdów
rolniczych,
i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

i

środków

urządzeń

stosowanych

transportu,

maszyn

f) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
g) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
h) uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. prawo jazdy kat. B i T, obsługi kombajnów
zbożowych, obsługi wózków widłowych, spawania.
5. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych znajdzie zatrudnienie:


w przedsiębiorstwach technicznej obsługi rolnictwa,



w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu rolnictwa,



prowadzenie własnej działalności gospodarczej (gospodarstwa rolnego).

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
a) warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki
mechanicznej, spawania i hala napraw,
b) park maszynowy wyposażony w ciągniki rolnicze, maszyny, urządzenia
i sprzęt rolniczy,
c) samochody do prowadzenia nauki jazdy,
d) kombajny zbożowe,
e) działka szkolna,
f) tereny zielone.
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g) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
h) dwie pracownie języków obcych.
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1. Mechanik pojazdów samochodowych to zawód przyszłości. Dynamicznie
rozwijająca się motoryzacja sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy
na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji
współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę
i nowoczesne technologie.
2. Informacje dodatkowe:
W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia
specjalistyczne z diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Dodatkowo
bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:
a) operatora wózków jezdniowych
b) spawania metodą TIG i MAG
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) kwalifikacja 1:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
c) diagnozowania pojazdów samochodowych,
d) obsługi pojazdów samochodowych,
e) naprawy pojazdów samochodowych.
5. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie:
a) w stacjach diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych,
b) w zakładach produkcyjnych, naprawczych pojazdów samochodowych oraz
przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
c) w jednostkach zajmujących się obrotem pojazdów samochodowych i ich
częściami,
d) przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
e) prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie diagnozowania,
napraw, obsługi i kontroli pojazdów samochodowych.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
a) warsztat szkolny, w którym znajdują się działy: obróbki ręcznej, obróbki
mechanicznej, spawania, hala główna z podnośnikiem kolumnowym
i kanałem, diagnostyki samochodowej z podnośnikiem kolumnowym;
wyposażone są one w nowoczesny sprzęt niezbędny do diagnostyki
i naprawy pojazdów samochodowych,
b) pojazdy samochodowe do prowadzenia zajęć,
c) samochody do prowadzenia nauki jazdy,
d) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
e) dwie pracownie języków obcych.
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1.

to nowy zawód, kierowany do osób, które
w przyszłości chcą tworzyć wykwalifikowaną kadrę przedsiębiorstw transportowych;
także pracować jako kierowcy samochodów ciężarowych, na których istnieje stałe
zapotrzebowanie na rynku pracy.

Kierowca

mechanik

2. Informacje dodatkowe:
W ramach zajęć edukacyjnych kurs na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia
specjalistyczne z diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Dodatkowo
bezpłatne kursy potwierdzone certyfikatami na:
a) operatora wózków jezdniowych
b) spawania metodą TIG i MAG
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) kwalifikacja 1:
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
c)
d)
e)
f)
g)

prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów,
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.

5. Kierowca mechanik znajdzie zatrudnienie:

a) w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów jako
kierowca zawodowy,
b) w warsztatach samochodowych i stacjach diagnostycznych,
c) w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły,
d) w małych zakładach obsługowo-naprawczych,
e) prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

warsztat szkolny,
pojazdy samochodowe do prowadzenia zajęć,
samochody do prowadzenia nauki jazdy,
klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
dwie pracownie informatyczne,
dwie pracownie języków obcych.

6

1. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych to zawód dla osób

interesujących się mechaniką, komunikatywnych, otwartych, sumiennych,
pracowitych, posiadających podzielność uwagi i umiejętność radzenia sobie
ze stresem oraz sprawnych motorycznie.
2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) kwalifikacja 1:
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
3. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót
ziemnych i drogowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
a) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,

b) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń
drogowych,
c) wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów
inżynierskich,
d) wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i drogowych
obiektów inżynierskich.
4. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych znajdzie

zatrudnienie:
a) w przedsiębiorstwach budownictwa drogowego w zakresie budowy dróg
i drogowych obiektów inżynierskich,
b) w punktach serwisowych,
c) w firmach projektowych,
d) prowadzenie własnej działalności gospodarczej
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

a) warsztat szkolny,
b) klasopracownie do prowadzenia lekcji teoretycznych,
c) dwie pracownie informatyczne,
d) dwie pracownie języków obcych.
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