
nauka odbywa się w systemie trzyletnim
Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu 

kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,  
a uzyskany  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie  

ślusarz jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Ślusarz -
MECHANIK KONSTRUKCJI
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Więcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacja

Szkoła Branżowa
I stopnia nr 2

Więcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacja

Chcesz zdać testy i klasówki  - wbijaj się do Samochodówki!

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarz zajmuje 
się obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, 
cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, 
klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej 
(kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje 
ich montażu. 
ŚLUSARZ - MECHANIK KONSTRUKCJI
 demontuje urządzenia na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich 

uniwersalnych i specjalistycznych;
 weryfikuje uszkodzone zespoły i części;
 dorabia, dopasowuje i wymienia uszkodzone części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, 

odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, 
 sprawdza poprawności działania urządzeń po naprawie;
 dopasowuje oraz łączy elementy do spawania i nitowania;
 konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska 

naturalnego;
 czyści oraz konserwuje maszyny, urządzenia i narzędzia ślusarskie;
 użytkowuje zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzia mechaniczne i urządzenia ślusarskie, 

takie jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, 
lutownice;

 stosuje bezpieczne metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
 instruuje użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa 

domowego, wózków, rowerów itp

Dobrze płatne praktyki w nowoczesnym zakładzie ZOELLER TECH.
       Możliwość zdobycia niemieckiego certyfikatu.

Szansa na pracę.

nauka odbywa się w systemie trzyletnim
Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu 
dwóch kwalifikacji: Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych oraz Użytkowanie 
urządzeń i systemów mechatronicznych a uzyskany  dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4
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Monter mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia i sy- 
stemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, 
informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką. 
Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych, ocenia jakość wykonywanych 
prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z prze-
pisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
MONTER MECHATRONIK
 wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
 rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
 przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, 

wizualizacji i symulacji procesów;
 określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
 instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do 

wizualizacji i symulacji procesów;
 podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
 podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
 wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

Dobrze płatne praktyki w nowoczesnym zakładzie ZOELLER TECH.
       Możliwość zdobycia niemieckiego certyfikatu.

Szansa na pracę.

NOWY ZAWÓDMonter -
MECHATRONIK

(dawniej szkoła zawodowa)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

nauka odbywa się w systemie trzyletnim
Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu 

kwalifikacji: Eksploatacja środków transportu drogowego, a uzyskany dyplom potwierdzają-
cy kwalifikacje zawodowe w zawodzie kierowca - mechanik jest honorowany  

przez kraje Unii Europejskiej.

Kierowca - mechanik

Kierowca - mechanik wykonujący ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra 
przedsiębiorstw transportowych, będzie mógł znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na  
którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kie-
rowcy samochodu ciężarowego.

WYBRANE ZADANIA ZAWODOWE:
 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 POTRAFI:
 wyjaśnia budowę oraz zasady działania podzespołów i zespołów środków transportu drogowego;
 rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach transportu dro-

gowego;
 ocenia stan techniczny środków transportu drogowego;
 wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu drogowego;
 lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów środków transportu drogowego;
 dobiera metody napraw środków transportu drogowego;
 posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
 dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne;
 wykonuje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego;
 posługuje się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego;
 oblicza koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego.
 przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewożonych rzeczy;
 korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach 

transportu drogowego;
 posługuje się tradycyjnymi mapami drogowymi oraz elektro-

nicznymi systemami nawigacji satelitarnej;
 odczytuje i interpretuje wskazania urządzeń kontrolno-po-

miarowych stosowanych w środkach transportu drogowego;
 przestrzega norm czasu pracy kierowcy;
 prowadzi dokumentację związaną z przewozem drogowym;
 przestrzega przepisów prawa dotyczących użytkowania 

środków transportu drogowego;
 przestrzega przepisów prawa związanych z przewozem dro-

gowym rzeczy;
 wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi tych usług;
 prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie nie-

zbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej, o której mowa 
w ustawie o transporcie drogowym.
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Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodo-
we z zakresu kwalifikacji: Wykonywanie prac lakierniczych, który jest przeprowadzany na 

terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
w zawodzie lakiernik jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Lakiernik
nauka odbywa się w systemie trzyletnim

Lakiernik przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samocho-
dowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne (wyrównujące i dekoracyjne), 
posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. 
szlifierkami, pistoletami natryskowymi.
LAKIERNIK POSIADA:
 umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi;
 znajomość podstaw rysunku technicznego;
 wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego;
 zna budowę i zasadę działania silników spalinowych;
 zna budowę pojazdów samochodowych i ich podzespołów;
 potrafi wykonywać pomiary nadwozi samochodowych;
 posiada umiejętność wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych;
 potrafi wykonywać naprawy blacharskie i przygotować nadwozie lub jego elementy do lakierowania;
 posiada umiejętność wykonywania połączeń zgrzewanych, spawanych klejonych i lutowych;
 posiada umiejętność nanoszenia powłok lakierniczych oraz ich wykończenia.

WYBRANE ZADANIA ZAWODOWE:
 oczyszczanie mechaniczne powierzchni; 
 wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi;
 wygładzanie powierzchni i matowienie (papierem ściernym i szlifierkami mechanicznymi);
 gruntowanie (pokrywanie powierzchni emalią gruntową), jedno- lub wielowarstwowe;
 suszenie zagruntowanej powierzchni w temperaturze odpowiedniej dla emalii gruntowej;
 usuwanie usterek powstałych w czasie gruntowania (zacieki, kurz) papierem ściernym oraz odpylanie;
 nakładanie natryskowe emalii dekoracyjnej, jedno- lub wielowarstwowe, na przygotowaną powierzchnię 

(metodą pneumatyczną, hydrodynamiczną i elektrostatyczną);
 suszenie lub wypalanie w zależności od stosowanej emalii;
 usuwanie powstałych usterek (pęcherzyków i drobnych wtrąceń) za pomocą papieru ściernego;
 polerowanie powierzchni za pomocą past polerskich;
 mycie karoserii środkami zawierającymi substancje woskowe.
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Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje się w szczególności wykrywaniem 
i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Coraz większa 
elektronizacja pojazdów powoduje, że elektromechanicy samochodowi są i będą bardzo 
poszukiwani na rynku pracy oraz coraz lepiej opłacani. 

ELEKTROMECHANIK:
 instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia; 
 przeprowadza naprawę uszkodzonych urządzeń elektrycznych, posługując się 

przyrządami pomiarowymi, wkrętarkami, narzędziami ślusarskimi itd.; 
 przyjmuje samochody do naprawy i sporządza protokół przyjęcia; 
 ustala rodzaj niesprawności, przyczynę oraz sposób jej usunięcia;
 prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; 
 montuje: rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespoły wycieraczek, 

akumulatory, zespoły wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł 
awaryjnych, cewki zapłonowe, sygnały dźwiękowe elektryczne, pompki 
paliwowe i spryskiwaczy; 

 konserwuje urządzenia elektryczne samochodu; 
 wykonuje przeglądy okresowe;
 dokonuje rozliczeń kosztów za materiały i usługi naprawcze;
 opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
 stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości 

elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
 wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych 

i elektronicznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe;
 w zakładach naprawy pojazdów samochodowych i motocykli; 
 w stacjach obsługi i kontroli pojazdów 
     samochodowych i motocykli; 
 w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów; 
 w placówkach handlowych; 
 może prowadzić własną działalność gospodarczą.

PRZYKŁADOWY PRZEDMIOT 
W 3 - LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:
 elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych.

nauka odbywa się w systemie trzyletnim
Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu 

kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów  
pojazdów samochodowych, a uzyskany  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

w zawodzie  elektromechanik pojazdów samochodowych jest honorowany  
przez kraje Unii Europejskiej.

Elektromechanik  
pojazdów samochodowych
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Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
z zakresu kwalifikacji: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, który jest przeprowa-

dzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
w zawodzie blacharz samochodowy jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Blacharz samochodowy

Blacharz samochodowy ocenia stan techniczny nadwozi pojazdów samochodo-
wych, naprawia uszkodzone nadwozia pojazdów samochodowych, zabezpiecza 
antykorozyjnie nadwozia pojazdów samochodowych.
BLACHARZ SAMOCHODOWY:
 sporządza szkice części maszyn;
 sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i 

maszynowej;
 wykonuje pomiary warsztatowe;
 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
 wykonuje lub naprawia elementy z blachy; 
 wykonuje karoserie samochodowe od prototypu po produkcję poszczególnych 

elementów; 
 nadaje arkuszowi blachy kształt zgodny z rysunkiem technicznym; 
 wykonuje podstawowe operacje ślusarskie, jak: piłowanie, zwijanie, 

usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie oraz wyginanie 
elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości; 

 tnie, wygina ręcznie lub maszynowo, zwija i usztywnia, prostuje, lutuje, spawa, 
nituje, klei, cynuje blachę; 

 wykonuje obróbkę cieplną blach i części samochodowych; 
 montuje i demontuje elementy nadwozi samochodowych i kabin 

samochodowych; 
 sprawdza jakość wykonywanych części i zespołów; 
 oczyszcza i konserwuje narzędzia, maszyny i urządzenia blacharskie. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 w przedsiębiorstwa wytwarzające motocykle, 
    samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, 
    pojazdy specjalistyczne; 
 w warsztaty naprawy samochodów; 
 w stacjach serwisujących pojazdy; 
 w firmach zajmujących się tuningiem pojazdów;
 może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

PRZYKŁADOWY PRZEDMIOT 
W 3 - LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:
 naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

nauka odbywa się w systemie trzyletnim
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MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ POTRAFI:
 interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn i 

elektrotechniki;
 czytać rysunki techniczne maszynowe oraz sporządzać szkice prostych 

części maszyn;
 czytać i interpretować schematy i dokumentacje: warsztatowe, 

technologiczne, montażowe, demontażowe, techniczno-ruchowe (DTR),
 korzystać z literatury technicznej i norm;
 dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywanych prac, zgodnie 

z wymaganiami dokumentacji technicznych;
 interpretować zasady działania oraz znać budowę i przeznaczenie 

wybranych maszyn i urządzeń;
 wyważać statycznie i dynamicznie wirujące elementy maszyn;
 mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne;
 oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń na podstawie pomiarów wykonanych w procesie 

diagnozowania;
 ustalać przyczyny niedomagań i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów maszyn 

i urządzeń oraz zakres napraw;
 wykonywać operacje montażowo-demontażowe maszyn, urządzeń i ich podzespołów posługując się 

narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym);
 rozpoznawać podstawowe materiały eksploatacyjne i charakteryzować ich właściwości;
 wykonywać proste prace regeneracyjne części zużytych;
 wykonywać proste nieznormalizowane części maszyn za pomocą operacji ślusarskich, obróbki wiórowej, 

obróbki bezwiórowej;
 stosować różne sposoby łączenia elementów;
 kontrolować jakość wykonanych prac;
 wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług;
 wykorzystywać technikę komputerową w praktyce 

warsztatowej;
 organizować i utrzymywać w należytym porządku swoje 

miejsce pracy;
 świadomie przestrzegać przepisy bezpieczeństwa, higieny 

pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 
udzielać pomocy przedlekarskiej poszkodowanym;

 wyjaśniać podstawowe pojęcia ekonomiczne i typowe 
mechanizmy rynkowe;

 właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy;
 działać zgodnie z przysługującymi prawami i obowiązkami pracownika;
 wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
z zakresu kwalifikacji: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, który jest przeprowadzany na 

terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w zawodzie  
mechanik - monter maszyn i urządzeń jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Mechanik - monter
maszyn i urządzeń

nauka odbywa się w systemie trzyletnim
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Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne, obsługowe i na-
prawcze samochodów oraz ich zespołów oraz sprawdza działanie pojazdu jako całości za 
pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach 
obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.
MECHANIK:
  reguluje sprzęgła, hamulce i układy kierownicze, układy zasilania silników, 

gaźników i pomp wtryskowych;
  usuwa usterki poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów; 
  przeprowadza konserwację zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia  

i nadwozia; 
  wykonuje rozliczenia kosztów usług obsługowo-naprawczych; 
  sprawdza jakość wykonanych prac naprawczych podczas jazd próbnych; 
  przyjmuje pojazdy samochodowe do naprawy i sporządza protokoły przyjęć 
  dorabia i dopasowuje części nietypowe;
  dobiera i stosuje metod diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji 

uszkodzeń elementów pojazdów samochodowych;
  dobiera i posługuje się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami 

diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych;
  posługuje się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu 

technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inna literaturą techniczną 
pojazdów samochodowych;

  dobiera i stosuje metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na 
zakres i koszty;

  wykonuje obsługi i napraw zgodnie z technologią producenta pojazdów 
samochodowych;

  ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 w zakładach naprawy pojazdów samochodowych;
 w stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
 w zakładach produkujących samochody oraz części;
 może prowadzić działalność gospodarczą.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY 
W 3 - LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:
 silniki pojazdów samochodowych;
 podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych;
 diagnostyka pojazdów samochodowych.

nauka odbywa się w systemie trzyletnim
Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwali-
fikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,  
a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

mechanik pojazdów samochodowych jest honorowany  
przez kraje Unii Europejskiej.

Mechanik  
pojazdów samochodowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4
Więcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacja

 

 

ZOELLER TECH Sp.  z o.o. 
ul. Nowa 8, Rekowo Górne 
84-123 Połchowo 

www.zoeller.pl 

Technika decyduje 

 
 
 

KLASY PATRONACKIE ZOELLER TECH 
• MECHANIK KONSTRUKCJI 
• MECHATRONIK  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

 

 

ZOELLER TECH Sp.  z o.o. 
ul. Nowa 8, Rekowo Górne 
84-123 Połchowo 

www.zoeller.pl 

Technika decyduje 

 
 
 

KLASY PATRONACKIE ZOELLER TECH 
• MECHANIK KONSTRUKCJI 
• MECHATRONIK  

Więcej czytaj na stronie www.zspg4.wejher.pl/rekrutacja

 

 

ZOELLER TECH Sp.  z o.o. 
ul. Nowa 8, Rekowo Górne 
84-123 Połchowo 

www.zoeller.pl 

Technika decyduje 

 
 
 

KLASY PATRONACKIE ZOELLER TECH 
• MECHANIK KONSTRUKCJI 
• MECHATRONIK  


