W klasie policyjnej nauka oparta jest na
programie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS
PONADGIMNAZJALNYCH O PROFILU
MUNDUROWYM – POLICYJNYM (superszkolna.pl)

Program przewiduje, że w ramach
realizowanego zawodu
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
realizowany jest program tej klasy
jednocześnie.
W trakcie trwania nauki (oprócz pierwszego
roku nauki) wprowadza się przedmioty
w zakresie kształcenia kandydatów na
policjantów prowadzone przez pracowników
Policji.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. generała
JÓZEFA BEMA
w ZAWIERCIU

W klasie maturalnej dodatkowo przewidziane
są zajęcia przygotowujące do naboru do pracy
w prewencji lub Oficerskiej Szkoły Policyjnej
w Szczytnie

ul Parkowa 7, tel. 32 6722917

TECHNIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
KLASA
POD
PATRONATEM
POLICJI
CZAS NAUKI – 5 LAT
NAUCZANE JĘZYKI OBCEJĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY,
JĘZYK NIEMIECKI
PRZEDMIOT ROZSZERZONY – FIZYKA

ZAPRASZAMY
NA WIRTUALNY SPACER PO NASZEJ
SZKOLE
ZS Bema Z-cie | Virtual tour generated by
Panotour (spacery-wirtualne.pro)

Zdobycie zawodu Technik pojazdów samochodowych związane
jest ze zdaniem egzaminów z kwalifikacji:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych
Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki
samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych
jest coraz większe. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych: organizowania obsługi i naprawy
pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania
przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, wykonywania napraw
pojazdów samochodowych, kontrolowania jakości wykonanych napraw,
prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych
oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej
z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, kierowania pojazdami
samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy
kategorii B.
Uczniowie mogą uczestniczyć w kursie przygotowującym do egzaminu na
prawo jazdy kategorii „B”, w ramach nauki w szkole, ucząc się przedmiotu przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami. Przedmiot ten
jest teoretycznym przygotowaniem do egzaminu. Zajęcia odbywają się
w bardzo dobrze wyposażonej sali dydaktycznej. W czasie zajęć korzystamy
z programów multimedialnych wspomagających wykłady oraz z programu do
egzaminu wewnętrznego zawierającego bazę pytań takich jak na państwowym
egzaminie. Przygotowanie praktyczne w wymiarze 30 godzin jazdy
przeprowadzane jest na samochodzie Toyota Yaris. Zajęcia prowadzi
instruktor nauki jazdy.
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