
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Branżowa Szkoła I Stopnia  (trzyletnia)

Mechanik  pojazdów  samochodowych  naprawia  i  dokonuje 
przeglądu  samochodów   i  innych  pojazdów  mechanicznych. 
Kontroluje  pojazd,  określa  rodzaj  i  zakres  uszkodzenia  lub 
niesprawności,  planuje  pracę  i  dokonuje  naprawy.  Może 
pracować  zgodnie  ze  specjalnością  jako  mechanik 
samochodów osobowych,  ciężarowych,  autobusów,  pojazdów 
rolniczych itd. 
Na  uzyskanie  kwalifikacji  zawodowych  mechanika  pojazdów 
samochodowych  składa  się  z  jednej  strony  umiejętność 
wykorzystania  wiedzy  ogólnotechnicznej  umożliwiającej 
zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów 
technologicznych ich wytwarzania,  obsługiwania,  naprawiania, 
z  drugiej  zaś  strony  -  znajomość  warunków  i  sposobów 
eksploatacji pojazdów.  
W  wyniku  kształcenia  w  zawodzie  absolwent  powinien 
umieć:
-  klasyfikować  pojazdy  samochodowe  według  ich 
przeznaczenia i budowy,
- interpretować procesy robocze oraz zużyciowo - starzeniowe 
zachodzące w pojazdach samochodowych,
-  interpretować  zasady  działania  oraz  znać  budowę, 
przeznaczenie maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego 
samochodów,
-  czytać  i  interpretować  rysunki  techniczne  oraz  schematy  
(w tym instalacji elektrycznej),
-  posługiwać  się  instrukcjami  użytkowania  i  obsługi 
samochodów,  katalogami  części  samochodowych  oraz 
dokumentacją technologiczną montażu i naprawy,
-  wykonywać  operacje  montażu  i  demontażu  zespołów  
i pojazdów,
-  oceniać  stan  techniczny  pojazdów  i  zespołów  
z  wykorzystaniem  metod  diagnostyki  samochodowej  
(w tym diagnozowania wspomaganego komputerem),
- obsługiwać typowe urządzenia diagnostyczne i  obsługowo - 
naprawcze,
- kalkulować koszty typowych usług motoryzacyjnych.
Po ukończeniu  szkoły,  absolwent  ma szansę zatrudnienia  w: 
salonach  obsługi  i  sprzedaży  samochodów,  warsztatach 
naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki 
pojazdów,  zajezdniach  i  bazach  transportowych,  firmach 
przewozowych  i  kurierskich,  firmach  sprzedających  części 
samochodowe  i  materiały  eksploatacyjne,  firmach 
produkujących  różnego  typu  pojazdy  lub  może  kontynuować 
naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych.
Mechanikiem  samochodowym  nazywamy  specjalistę 
zajmującego  się  naprawą  aut,  ale  nie  tylko.  Może  on  też 
dokonywać  niezbędnych  regulacji  w  pojeździe  i  kontrolować 
jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów  
i układów.
Każdy,  kto  jest  szczęśliwym  posiadaczem  samochodu 
osobowego dobrze zna ten lęk, kiedy coś zepsuje się w jego 
ukochanym  pojeździe  i  musi  odwiedzić  mechanika 
samochodowego. Najlepiej mają się szczęśliwcy, którzy mogą 
pochwalić się znajomością z takim fachowcem.
W ZST  uczeń  w  tym  zawodzie  może  bezpłatnie  odbyć  kurs 
prawa jazdy kategorii B.
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