
MECHANIK POJAZDÓW 
 SAMOCHODOWYCH 

 
W trakcie nauki  uczniowie zdobywają kwalifikacj ę:  
 

� Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych 
 

Absolwent przygotowany jest do: 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) uŜytkowania pojazdów samochodowych; 
2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 
3) naprawiania pojazdów samochodowych. 
 
Absolwent w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 
po potwierdzeniu kwalifikacji Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych moŜe 
uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdze-
niu dodatkowo kwalifikacji Diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samo-
chodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodo-
wych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Diagnozo-
wanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych ukła-
dów pojazdów samochodowych i  Organizacja 
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 
 

SPRZEDAWCA 
  
W trakcie nauki  uczniowie zdobywają kwalifikacj ę:  
 

� Prowadzenie sprzedaŜy 

Absolwent przygotowany jest do: 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do 
sprzedaŜy; 
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz 
realizacją transakcji kupna i sprzedaŜy. 

Absolwent w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwali-
fikacji  Prowadzenie sprzedaŜy moŜe uzyskać dyplom po-
twierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po 
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działal-
ności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po 
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działal-
ności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wy-
kształcenia średniego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUCHARZ 
 

W trakcie nauki  uczniowie zdobywają kwalifikacj ę:  
� Sporządzanie potraw i napojów 

Absolwent przygotowany jest do: 
 wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) przechowywania Ŝywności; 
2) sporządzania potraw i napojów; 
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw 
i napojów. 
Absolwent w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji 
Sporządzanie potraw i napojów moŜe uzyskać dyplom po-
twierdzający kwalifikacje w zawodzie technik Ŝywienia i usług 
gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
Organizacja Ŝywienia i usług gastronomicznych oraz uzyska-
niu wykształcenia średniego. 

                             

Klasy wielozawodowe 
W klasach wielozawodowych moŜna pobierać naukę w następu-
jących zawodach: 
Piekarz, wędliniarz, cukiernik, murarz -tynkarz, ślusarz, operator 
obrabiarek skrawających, stolarz, monter sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie, elektryk, fryzjer, itp. 
W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, 
a zawodowych – na 4 tygodniowych kursach dokształcających 
organizowanych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego. 
 
 

 
 
 

         
 

ZASADY REKRUTACJI 
 
 

Reforma 
Od roku szkolnego 2012/2013 wchodzi do szkół ponadgim-
nazjalnych nowa podstawa programowa, zarówno  
z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych. 
KaŜdy zawód w zasadniczej szkole zawodowej będzie za-
wodem 3 – letnim. W klasie pierwszej uczniowie będą uczyć 
się przedmiotów ogólnokształcących, jako kontynuacji z 
gimnazjum, między innymi: biologii, chemii, fizyki, geogra-
fii; j ęzyka polskiego, matematyki i języka obcego będą się 
uczyć przez trzy lata. Przedmioty zawodowe będą wchodzić 
stopniowo. Po zakończeniu nauki w zasadniczej szkole zda-
wany jest egzamin zawodowy z danej kwalifikacji.  
Uczeń uczy się tygodniowo trzy dni w szkole, pozostałe dni 
szkoli się u pracodawcy. Za pracę otrzymuje wynagrodzenie 
(jeŜeli będzie miał podpisaną umowę jako młodociany pra-
cownik). Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej 
i zdaniu egzaminu otrzymuje tytuł robotnika wykwalifiko-
wanego lub tytuł czeladnika. 
 

Wymagane dokumenty do pracodawcy: 
� Podanie 
� Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświad-

czenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 

� Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu  
� 1 podpisana fotografia 
� Podpisana umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego (młodociani pracownicy) 
Wykaz miejsc praktyk znajduje się w Cechu Rzemieśl-
ników i Przedsiębiorców, ul. Mickiewicza 5,  w sekreta-
riacie szkoły (Tel. 087 428 32 41) lub na stronie inter-
netowej szkoły. 
 
TERMINY: 
 

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ( druk w sekre-
tariacie lub do pobrania ze strony WWW.zsz.edu.pl) 
składają kandydaci lub ich opiekunowie bezpośred-
nio w sekretariacie szkoły w terminie od 2 kwietnia 
do 22 czerwca 2012 r.  

2. W terminie od 25 czerwca do 3 lipca 2012 r. do 
godz. 14.00  absolwenci gimnazjów składają w se-
kretariacie szkoły:  
� Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i ko-

pię zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego 

� Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu 
(kopia) 

� 2 podpisane fotografie 
� Podpisana umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego (młodociani pracownicy) 
3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do poszcze-

gólnych klas nastąpi 6 lipca 2012 r. o godz. 14.00.  
4. Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych 

do szkół są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia 
nauki w ZSZ Nr 2 poprzez dostarczenie do sekreta-
riatu szkoły oryginałów świadectwa ukończenia 
gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egza-
minu gimnazjalnego w terminie do 10 lipca 2012 
r. do godz. 14.00. 

5. Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do 
poszczególnych klas nastąpi dnia 11 lipca 2012 r. 
do godz. 12.00. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZZaaappprrraaassszzzaaammmyyy   dddooo      
   

ZZZAAASSSAAADDDNNNIII CCCZZZEEEJJJ   SSSZZZKKK OOOŁŁŁ YYY   ZZZAAAWWWOOODDDOOOWWWEEEJJJ    NNNRRR   222   
 

W  ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
w GiŜycku 

ul. I Dyw. T.Kościuszki 16 
tel./fax: 0 87 428 -32- 41 

e – mail: zszgizycko@wp.pl 
www.zsz.edu.pl 

 
 

Proponujemy nast ępujące kierunki kształcenia:  
 
 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Sprzedawca 

Kucharz  

Piekarz, wędliniarz, cukiernik, murarz -
tynkarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawa-
jących, stolarz, monter sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, elektryk, 
fryzjer, , itp. 

  
PPOODDAANNII EE  oo  pprrzzyyjjęęcciiee  ddoo  sszzkkoołłyy  oorraazz  KK WWEESSTTII OO--
NNAARRII UUSSZZ  OOSSOOBBOOWWYY  sskkłłaaddaajjąą  kkaannddyyddaaccii   lluubb  iicchh  
ooppiieekkuunnoowwiiee  bbeezzppoośśrreeddnniioo  ww  sseekkrreettaarriiaacciiee  sszzkkoołłyy  
ww  tteerrmmiinniiee  oodd  22  kkwwiieettnniiaa  ddoo  2222  cczzeerr wwccaa  22001122  rr ..  
 

Szczegółowe warunki naboru: WWW.zsz.edu.pl 

w zakładce: Rekrutacja 2012/2013 

oraz w sekretariacie  

IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRR            
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM  
O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA 
 NA ROK SZKOLNY 2012/2013  
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W GIśYCKU 
 

 

 

 
 

 

Uczymy się w zmodernizowanej i dostosowanej do 
wymagań HACCP pracowni gastronomicznej. Posia-
damy odpowiedni sprzęt, narzędzia pracy, bankieto-
wą bieliznę stołową oraz elegancką zastawę stołową. 
 

      
Pracownia gastronomiczna  i pracownia obsługi konsu-
menta  
 

     
I miejsce - Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen  
 

                          
Finał Powiatowych Eliminacji Warmińsko – Mazurskie-
go MłodzieŜowego Turnieju Motoryzacyjnego 
 

   
                                                 Szkolny Konkurs Kulinarny 

Wojewódzki Konkurs Kulinarny 


