Technikum Samochodowe Legnicy to szkoła , w której proponujemy zawody
z przyszłością , takie, które mają związek z rozwojem nowych technologii,
rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą w szerokim zakresie ludzi
pracujących [techniki samochodowej, maszyn do obróbki metali i robotyki].
Jeżeli wybierasz technikum :
będąc absolwentem gimnazjum - nauka w technikum będzie trwać cztery lata.
będąc absolwentem szkoły podstawowej - nauka w technikum potrwa pięć lat.
1. zdobywasz wiedzę na temat wybranego przez siebie zawodu oraz wiedzę ogólną
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pozostałych przedmiotów - maturę,

3. po uzyskaniu średniego wykształcenia, zdaniu egzaminów na kwalifikacje zawodowe

masz uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu i tytuł zawodowy, a po zdaniu
matury możliwość studiowania.
Po ukończeniu technikum możesz więc:
*kontynuować naukę na studiach
lub
* podjąć pracę .
Składając wniosek o przyjęcie kandydat zobowiązany jest na każdy z proponowanych przez Zespół Szkół
Samochodowych kierunków dostarczyć zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy
o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie oraz lekarza uprawnionego do
badań kierowców.
Stosowne skierowanie kandydaci otrzymają w sekretariacie uczniowskim – zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
Proponowane kierunki kształcenia :

Technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z eksploatacją współczesnych
pojazdów samochodowych , ich diagnostyką i naprawą . Rozwój motoryzacji sprawia,
że zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy
i eksploatacji współczesnych, wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie,
pojazdów samochodowych - stale rośnie.
Zawód technik pojazdów samochodowych podzielony został na kwalifikacje:
1. Dla klas technikum czteroletniego
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
2. Dla klas technikum pięcioletniego
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Pozytywny wynik egzaminów oraz ukończenie szkoły jest warunkiem koniecznym do uzyskania
tytułu technika pojazdów samochodowych.
Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy kat. „B” .

Technik mechanik- jego praca związana jest z naprawą maszyn i urządzeń technicznych
oraz uczestniczeniem w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od
zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. W naszej ofercie specjalnością
technika mechanika są maszyny CNC.
Zawód technik mechanik podzielony został na kwalifikacje:
1. Dla klas technikum czteroletniego
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
2. Dla klas technikum pięcioletniego
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pozytywny wynik egzaminów oraz ukończenie szkoły jest warunkiem koniecznym do uzyskania
tytułu technika pojazdów samochodowych.
Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy kat. „B” .
Technik mechatronik – nauka na tym kierunku stanowi połączenie mechaniki, elektryki, automatyki,
robotyki i technik komputerowych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres kształcenia absolwent odnajdzie
się w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu
produkcyjnym, małych firmach a także prowadząc własną działalność.
Zawód technik mechatronik podzielony został na kwalifikacje:
1. Dla klas technikum czteroletniego
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
2. Dla klas technikum pięcioletniego
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Pozytywny wynik egzaminów oraz ukończenie szkoły jest warunkiem koniecznym do uzyskania
tytułu technika pojazdów samochodowych.
Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy kat. „B” .

