
1. Technik pojazdów samochodowych  to kierunek, który związany jest z budową, obsługą, 
diagnostyką oraz naprawą pojazdów samochodowych. Intensywny rozwój motoryzacji, jaki można 
zaobserwować we współczesnych czasach, powoduje wzrost zapotrzebowania na dobrych i dobrze 
wykształconych pracowników z zakresu obsługi, naprawy oraz eksploatacji pojazdów 
samochodowych. W obecnie produkowanych pojazdach na szeroką skalę wykorzystywana jest 
elektronika, jak i nowoczesne technologie, co powoduje, że diagnostyka i naprawa pojazdu nie jest 
prosta a możliwa tylko poprzez  zastosowanie zarówno standardowych, jak i specjalnych narzędzi oraz 
przyrządów.  Producenci pojazdów prześcigają się ze systematycznym wprowadzaniem 
nowoczesnych rozwiązań co sprawia, że ich produkty są konkurencyjne na rynku sprzedaży, a więc 
pożądane przez konsumentów. Wysoko wyspecjalizowane serwisy mogą zapewnić odpowiednią 
jakość obsługi, ale możliwe  jest to dzięki zatrudnieniu odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników. Nasza szkoła właśnie takich absolwentów wypuszcza na rynek pracy, stwarzając im 
możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem. 

 

2. Informacje dodatkowe 
Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane są w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji 

w Sanok (budynek obok szkoły). 

 



Uczniowie posługują się nowoczesnymi technologiami stosowanymi 
w warsztatach, np. oprogramowaniem: 
 ESITRONIC, 
 VIVID WORKSHOPDATA, 
 AUDATEX, 
 INTEGRA CAR7. 

  

W klasie trzeciej uczniowie odbywają miesięczną praktykę w warsztatach i zakładach na terenie 
Sanoka oraz okolic. Najlepsi uczniowie mają również możliwość odbycia praktyki zagranicznej 
w ramach projektu ERASMUS+ 

 

Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w tym zawodzie mają możliwość uzyskania w ramach 
nauki bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B. Kurs obejmuje naukę przepisów ruchu drogowego 
oraz doskonalenie technik kierowania pojazdem. 

3. Kwalifikacje  uzyskiwane w wyniku kształcenia 
Zawód technik pojazdów samochodowych podzielony jest na trzy kwalifikacje, gdzie uczeń, aby 
uzyskać dyplom ukończenia zawodu musi zadać dwie z nich: 
 MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych, lub MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych. 



 MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

4. Sylwetka absolwenta  
W trakcie nauki w 4-letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie: 
 budowy i wykorzystania nowoczesnych technologii w konstrukcjach pojazdów 

samochodowych, 
 oceny stanu technicznego pojazdu oraz znalezienia przyczyn jego niesprawności, 
 wykonywania naprawy pojazdów samochodowych, 
 organizacji oraz wykonywania obsługi pojazdów samochodowych, 
 diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, 
 sporządzania dokumentacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 
 świadczenia wszelkich usług motoryzacyjnych. 

Uczniowie naszej szkoły corocznie biorą udział w O gólnopolskim Młodzieżowym Turnieju 
Motoryzacyjnym , odnosząc liczne sukcesy. 

  

5. Technik pojazdów samochodowych - zatrudnienie  
Absolwenci, którzy ukończą kierunek technik pojazdów samochodowych mają możliwość 

zatrudnienia w: 
 Stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, 
 Autoryzowanych salonach i serwisach pojazdów samochodowych, 
 Zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części naprawcze bądź zamienne, 
 Instytucjach zajmujących się sprzedażą części pojazdów samochodowych, 
 Przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe, 
 Instytucjach, które zajmują się ewidencją pojazdów oraz ich ubezpieczeniami, 
 Firmach zajmujących się likwidacją pojazdów. 

Kierunek technik pojazdów samochodowych pozwala też na kontynuowanie i pogłębianie nauki na 
studiach wyższych, gdyż wiele uczelni  technicznych w naszym kraju posiada kierunki związane z tym 
zawodem. 

 

 

 



6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

W pracowniach szkolnych znajdują się między innymi cztery tablice symulujące 
funkcjonowanie układów pojazdów samochodowych. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z 
budową wybranych systemów bądź układów występujących w pojazdach samochodowych, jak 
również wykonywania symulacji działania oraz pomiarów parametrów pracy oraz diagnostykę 
poprzez złącze diagnostyczne OBDII stosując interfejs diagnostyczny BOSCH KTS . 

 

 

Tablice te wyposażone są głównie w rzeczywiste elementy sterujące bądź wykonawcze, jakie 
występują w pojazdach samochodowych, co pozwala uczniom wykonywać połączenia elektryczne a 
następnie diagnostykę. 

 

 

 



 

 



 

Szkoła posiada przenośną pracownię komputerową, wyposażoną w oprogramowanie: ESITRONIC, 
VIVID WORKSHOPDATA, AUDATEX, INTEGRA CAR7. W pracowniach znajdują się 
również zespoły i podzespoły, gdzie uczniowie maja możliwość zapoznania się z ich budową 
oraz sprawdzenia swoich manualnych umiejętności podczas wykonywania demontażu i 
montażu. 


