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Cześć! Nazywam się Wejherek!
Jestem maskotką „Samochodówki”
Oto moja rodzina:

Zapraszamy do nas!!!
Drogi Ósmoklasisto!
W tym niełatwym dla wszystkich czasie przychodzi Ci podjąć pierwszą
ważną decyzję, która będzie miała znaczący wpływ na Twoje dorosłe życie. Niniejszy informator ma za zadanie pomóc Ci obrać właściwą drogę.
Nelson Mandela powiedział kiedyś, że „Edukacja to najpotężniejsza broń
jakiej możesz użyć, by zmienić świat”. Nasza wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna chętnie wyposaży Cię w cały arsenał możliwości
i szans, które na pewno wykorzystasz dojrzewając na naszych oczach, by za
kilka lat opuścić mury Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera
w Wejherowie jako osoba dorosła, w pełni gotowa do dalszej drogi. Wejherowską „Samochodówkę” wyróżnia podstawowy fakt: u nas znajdziesz właściwą ścieżkę bez względu na to, czy planujesz w przyszłości studiować, czy
może zamierzasz od razu oddać się pracy zawodowej. Nasza oferta zaprasza
kierunkami z wieloletnią tradycją, a także starannie przygotowanymi nowymi
profilami, które są niejako odpowiedzią na rozwój społeczno-gospodarczy
współczesnej Polski i Europy. Na kolejnych stronach szczegółowo opowiemy
Ci o naszym V Liceum Ogólnokształcącym, Technikum nr 3 oraz Branżowej
Szkole I Stopnia nr 2. Śledź naszą stronę internetową: https://www.pzs4samochodowka.pl/ i zaglądaj systematycznie w zakładkę „rekrutacja”. Pamiętaj, że w razie pytań i wątpliwości, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc pod numer telefonu 58 672 24 15
lub korzystając z drogi elektronicznej (zakładka „kontakt”).

Drodzy Rodzice,

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie to placówka, w której Wasze dziecko będzie
miało szansę na rozwój swoich zainteresowań, zdobycie gruntownej wiedzy oraz uzyskanie kwalifikacji i zdanie
egzaminów zewnętrznych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie lub rozpoczęcie pracy zawodowej.
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, by podnieść jakość kształcenia i stworzyć możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów. Wśród naszych partnerów jest Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Instytut Goethego oraz Akademia Pomorska w Słupsku. W zakresie kształcenia zawodowego współpracujemy z firmą ZOELLER TECH, z którą prowadzimy klasę patronacką. Jesteśmy
otwarci na realizację projektów europejskich, takich jak np. Erasmus+. Staramy się stwarzać jak najlepsze
warunki do rozwoju młodego człowieka z poszanowaniem jego poglądów, wsparciem wychowawczym i gwarantowaniem poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.
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KRYTERIA PUNKTOWANIA

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo
Ocena celująca
Ocena bardzo dobra
Ocena dobra
Ocena dostateczna
Ocena dopuszczająca
Szczególne osiągnięcia (sportowe, artystyczne, tematyczne)
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
Aktywność społeczna (np. wolontariat, praca na rzecz środowiska)
Punkty za egzamin ósmoklasisty
Wyniki z języka polskiego
Wyniki z matematyki
Wyniki z języka obcego nowożytnego

100 punktów
18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty
18 punktów
7 punktów
3 punkty
100 punktów
100% x 0,35 = 35 punktów
100% x 0,35 = 35 punktów
100% x 0,30 = 30 punktów

TERMINY REKRUTACJI

DATY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej

od 16 maja 2022 r.
do 31 maja 2022 r.
do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 1.06.2022 r. do 13.06.2022 r.
II termin do 7 lipca 2022 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty - kopie lub oryginał

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej

do 13 lipca 2022 r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (dotyczy uczniów
technikum) skierowania na badania lekarskie

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 22 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00
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SZKOLENIA I PATRONATY ZAWODOWE

PATRONATY

PIĘTNAŚCIE powodów, dla których powinieneś wybrać szkołę Wejhera
 1. WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA wykwaliﬁkowane kadra.
 2. WYSOKI POZIOM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH możliwość zdobycia certyﬁkatów językowych
w trakcie nauki; każdy uczeń kończy szkołę z bardzo dobrą znajomością dwóch języków obcych,
angielski i niemiecki po 9 godzin w tygodniu; certyﬁkaty: Goethe-Zer ﬁkat B1, B2, C1, PET, FCE, CAE.
 3. ATRAKCYJNE I ODPOWIADAJĄCE POTRZEBOM RYNKU PRACY KIERUNKI.
 4. NOWOCZESNA PEŁNOWYMIAROWA HALA SPORTOWA.
 5. NOWOCZESNY KOMPLEKS PRACOWNI ZAWODOWYCH.
 6. INTERAKTYWNE I AUDIOWIZUALNE SALE LEKCYJNE, PRACOWNIE SAMOCHODOWE, MECHANICZNE
ORAZ TRZY NOWOCZESNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE.
 7. KOMPLEKS OŚWIETLONYCH BOISK SPORTOWYCH boisko do piłki ręcznej, koszykówki i do tenisa.
 8. WYCIECZKI ZAGRANICZNE POŁĄCZONE Z DOSKONALENIEM JĘZYKA.
 9. PROFESJONALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE.
 10. OPIEKA PIELĘGNIARKI 5 DNI W TYGODNIU.
 11. MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH - szkolimy w metodach 135, 136, 141, 111
na podstawie i na 1 poziomie.
 12. MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NAUKI JAZDY - wszystkie kategorie; dla naszych uczniów zniżki od 10-15%.
 13. NAJLEPSI UCZNIOWIE SĄ NAGRADZANI nagrody w różnej formie, warto się starać.
 14. KAWIARENKA dla każdego coś dobrego.
 15. DOGODNE POŁOŻENIE - 8 minut od stacji SKM i dworca PKS.

Szkoła, w której nie jest nudno - nie wierzysz! - obejrzyj zakładkę z życia szkoły
na stronie www.pzs4-samochodowka.pl. Każdy u nas znajdzie coś ciekawego dla siebie.
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V Liceum
Ogólnokształcące
Proﬁle, w których kształcimy:

 biologiczno-sportowy,
 komunikacji międzynarodowej
 matematyczno-informatyczny,
 matematyczno-geograficzny
 prawniczy,
 zdrowia publicznego,
 humanistyczny.

Samochodówka słynie z tego,
że nauczy Cię wszystkiego!
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WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE
PATRZ NASTĘPNE STRONY

Szkolna biblioteka z czytelnią
U

VL

O

• w klasie komunikacji międzynarodowej wiodącymi językami są: język angielski
i język niemiecki.

• w pozostałych klasach: oprócz wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły
deklarują wybór drugiego języka pomiędzy językiem hiszpańskim, rosyjskim lub
niemieckim.

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego
języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego
wyboru. Otwieramy 2 grupy języka hiszpańskiego oraz 1 grupę języka rosyjskiego.
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.
w oparciu o uwieńczone wieloma sukcesami doświadczenia
z prowadzonym w naszej szkole intensywnym systemem
nauczania języków obcych
PROPONUJEMY NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EUROGRUPACH

Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych
English Unlimited i szkoła języków obcych The New School of English

Program przewiduje 8 godzin języka angielskiego w tygodniu,
w tym cotygodniowe zajęcia z rodowitym Anglikiem.

Realizując nasz program możesz zdobyć:
- w trzeciej klasie (marzec) First Certificate In English (FCE) lub PET
- w czwartej klasie (marzec) Certificate In Advanced English (CAE) lub FCE.
Szkoła zapewnia 4-5 godzin j. angielskiego w tygodniu (tylko w LO) w ramach realizacji programu rozszerzonego.
Opłata za kolejne 3 godziny j.angielskiego w tygodniu wynosi 95 zł miesięcznie.
W cenę wliczone są podręczniki oraz dodatkowe materiały do nauki języka
Oferujemy stypendium Dyrektora Szkoły dla uczniów zdolnych, lecz nieposiadających środków finansowych na
opłatę zajęć i stypendium naukowe Stowarzyszenia Wejhera.
Kandydaci, którzy zadeklarowali chęć kształcenia w systemie EURO, kwalifikowani są do odpowiednich grup
zaawansowania językowego w oparciu o pozytywny wynik obowiązkowego testu przeprowadzanego przed
rozpoczęciem roku szkolnego.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzywydziałowych w zależności
od zaawansowania znajomości języka
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Jeśli marzysz o medycynie, genetyce, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, pielęgniarstwie,
karierze sportowej lub tytule inżyniera, przyjdź do nas!! Dzięki rzetelnej pracy w V LO przygotujesz
się do egzaminów maturalnych, by dostać się na wybrany kierunek studiów!
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

W tej klasie poszerzysz wiedzę o człowieku i świecie przyrody
oraz będziesz mieć możliwość aktywnie uprawiać sport.
Tu nauczysz się biologii w typowo akademickim stylu i zrozumiesz, jak atomy łączą się w związki i do czego może
to doprowadzić. Poznasz metody analizy przebiegu procesów technologicznych, które są nieodzowne w zapobieganiu
otrzymywania produktów niezgodnych z obowiązującymi
normami. Nauka w tej klasie przygotuje Cię do wielu atrakcyjnych i pożądanych w XXI wieku kierunków studiów przyrodniczych, medycznych, kosmetologicznych, służb publicznych i związanych z szeroko pojętą kulturą izyczną.
Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  biologia  chemia  dodatkowe zajęcia
z wychowania ﬁzycznego
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 podstawy analityki chemicznej
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański

Uwaga: Próba sprawności fizycznej dla kandydatów:
7.06.2022 r. lub 14.06.2022 r.
(przystąpienie do sprawdziamu obowiązkowe)
Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski
język obcy
 biologia
matematyka

Więcej o klasach licealnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

Drugie miejsce w województwie

Trzecie miejsce w kraju

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

W klasie o tym profilu:
 10 godzin w tygodniu poświęcisz na treningi sportowe. Kluczowymi dyscyplinami doskonalonymi w naszej szkole są: piłka ręczna, lekkoatle-

tyka, biegi na orientację i piłka nożna. Mile widziani są także entuzjaści unihokeja, siatkówki, koszykówki czy nordic walking,

 pełnowymiarowa, nowocześnie wyposażona hala sportowa z siłownią i salą fitness oraz kompleks wielofunkcyjnych boisk z bieżnią zapew-

nią Ci wspaniałe warunki wszechstronnego rozwoju,

 poznasz tajniki biologii i chemii nie tylko w teorii, ale dzięki nowoczesnym technikom multimedialnym i ćwiczeniom laboratoryjnym prowa-

dzonym zarówno w szkole jak i na Uniwersytecie Gdańskim - również w praktyce,

 na zajęciach podstaw analityki chemicznej zdobędziesz umiejętność projektowania i przeprowadzania syntez chemicznych, wiedzę

o technikach laboratoryjnych oraz o podstawach technologii chemicznej,

 otrzymasz możliwość udziału w wielu projektach, badaniach, konkursach, zawodach przedmiotowych i sportowych,
 nauczysz się czynić świat choć odrobinę lepszym, włączając się w organizacje akcji charytatywnych na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska.
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×
×
×
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×
×
×

Ten proﬁl jest dla osób chcąccych studiować: ﬁlologię germańską, ﬁlologię angielską,
translatorykę, stosunki międzynarodowe, skandynawistykę, amerykanistykę.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności swobodnej
komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują certy ikaty językowe, potwierdzające
biegłe posługiwanie się nauczanymi językami. Absolwenci
tego kierunku mają szanse na kontynuację nauki na zagranicznych uczelniach i znalezienie atrakcyjnej pracy. Program tej klasy obejmuje zajęcia z kreatywnego pisania i mówienia w języku niemieckim. Dodatkowym atutem tej klasy
jest możliwość uzyskania refundacji stypendialnej, której
zasady przyznawania określa odrębny regulamin.
Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  język polski  historia

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski
język obcy

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 “Kreatives Sprechen und Schreiben”- warsztaty skutecznego
komunikowania się po niemiecku
Drugi język

 język obcy II

 język niemiecki

matematyka

Więcej o klasach licealnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

Opłata za dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, będące integralną częścią
kształcenia w klasie komunikacji międzynarodowej wynosi 99 zł miesięcznie.
Stosowne umowy pomiędzy rodzicami każdego ucznia zostaną podpisane na
pierwszym zebraniu organizacyjnym.

×
×
×
×
×
×
×

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6 informatorka), które tworzy się w oparciu
o obowiązkowy test przeprowadzany na początku roku szkolnego.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

W klasie o tym profilu:
 nauczysz się biegle posługiwać dwoma językami
 znajomość języka niemieckiego potwierdzisz certyfikatami GOETHE -ZERTIFIKAT B1,B2 honorowanymi na całym świecie.
 wyjedziesz na zajęcia doskonalące komunikację w języku niemieckim i angielskim, opanujesz dwa języki obce na poziomie zaawansowa-

nym.

 będziesz uczyć się języków obcych w małych grupach.
 będziesz uczestniczył w wielu inicjatywach lingwistycznych,
 weźmiesz udział w spotkaniach z rodzimymi użytkownikami nauczanych przedmiotów,
 poznasz tajniki precyzyjnego przekazywania własnych myśli w języku obcym.

Co po tej klasie:
 twoja biegła znajomość języka niemieckiego pozwoli Ci na kontynuację nauki na uczelniach polskich i zagranicznych,
 twoja kariera zawodowa będzie mogła przebiegać w wielu kierunkach.
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×
×
×
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Możesz studiować: matematykę, informatykę, bioinformatykę, modelowanie matematyczne,
Financial Analyst, geodezję i wiele innych kierunków, gwarantujących dobrze płatną pracę. Ten proﬁl jest też
dla tych, którzy chcą uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

To propozycja dla przyszłych inżynierów, architektów, informatyków i ekonomistów. Wybór tego pro ilu
kształcenia to zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z matematyki i informatyki oraz
doskonalenie sztuki logicznego myślenia i twórczego
rozwiązywania problemów. Uczniowie zdobywają umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości, wykorzystania informatycznych narzędzi użytkowych oraz
tworzenia aplikacji internetowych.
Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  matematyka  informatyka

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski
język obcy
 informatyka
matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 podstawy tworzenia aplikacji mobilnych
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański

Więcej o klasach licealnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

W klasie o tym profilu:
 poznasz tajniki królowej nauk,
 zdobędziesz solidne umiejętności matematyczne, które dadzą Ci możliwość doskonalenia się w tej dziedzinie na wyższym poziomie,
 poznasz tajniki algorytmów wykorzystywanych do tworzenia programów komputerowych,
 nauczysz się języka programisty i samodzielnie stworzysz złożony program,
 zdobędziesz umiejętność kreowania wirtualnej rzeczywistości i wykorzystasz informatyczne narzędzia użytkowe
 nauczysz się tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem Android Studio,
 twoje umiejętności matematyczne i informatyczne oraz umiejętność tworzenia aplikacji w Visual Studio w językach C+ i C dla systemu

Windows i Android będą atutami, o których będziesz mógł wspomnieć w CV,

 nauczysz się wspomagać technologią informatyczną w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych,
 nauczysz się wykorzystywać arkusze kalkulacyjne i programy komputerowe.
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Możesz studiować: matematykę, oceanograﬁę, ekonomikę, geologię, logistykę, hydrograﬁę,
geodezję i wiele innych kierunków, gwarantujących dobrze płatną pracę.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Matematyka nie tylko wspomaga umiejętność logicznego myślenia, jest także narzędziem, które pozwala zrozumieć rządzące światem mechanizmy i dostrzec związki
między nimi. Zgłębianie tajników królowej nauk rozwija zdolność stawiania hipotez i ich dowodzenia, kształci sprawność tworzenia modeli matematycznych. Jeśli
wybierzesz geogra ię, pogłębisz swoją wiedzę o świecie
i mechanizmach rządzących gospodarką, a ekonomia już
nie będzie dla Ciebie tylko słowem z audycji i publikacji.
Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  matematyka  geograﬁa

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski
język obcy
 geograﬁa
matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 matematyka stosowana
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański

Więcej o klasach licealnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

W klasie o tym profilu:
 poznasz tajniki królowej nauk,
 zdobędziesz solidne umiejętności matematyczne, które dadzą Ci możliwość doskonalenia się w tej dziedzinie na znacznie wyższym

poziomie,

 poznasz tajniki algorytmów wykorzystywanych do tworzenia programów komputerowych,
 pogłębisz wiedzy o naszej planecie i wszechświecie,
 poznasz zagadnienia ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
 dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli na dużą elastyczność w wyborze studiów,
 będziesz mógł podjąć studia za granicą lub odnaleźć się na rynku pracy, dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia języków obcych,
 nauczysz się wspomagać technologią informatyczną w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych,
 weźmiesz udział w rajdach, wycieczkach, konkursach, spotkaniach z naukowcami i ludźmi ze świata mediów i biznesu.
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×
×
×
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×
×
×
×
×

Jeśli marzysz o studiach takich jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,
a
dyplomacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, socjologia,
European Business Administration, kryminologia, podatki i doradztwo podatkowe – przyjdź do nas!!!
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Klasa prawnicza to propozycja dla młodzieży, która interesuje się naukami społecznymi i zagadnieniami prawnymi. W klasie prawniczej będziesz poznawać różnorodność systemów politycznych, ideologie oraz ich
przemiany na przestrzeni dziejów. Poszerzysz tu także
wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. W czasie
zajęć będziesz mieć okazję do zadawania trudnych pytań dotyczących historii i spraw społecznych, zaś podczas debat będziesz mógł również wysuwać argumenty na poparcie swoich racji i ćwiczyć sztukę dyskusji.
Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  historia  wiedza o społeczeństwie

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski
język obcy
 historia
matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 edukacja obywatelska z elementami debaty oksfordzkiej
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański

Więcej o klasach licealnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

W klasie o tym profilu:

 weźmiesz udział w warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców akademickich, spotkasz ciekawych ludzi,
 będziesz przeprowadzać akcje profrekwencyjne (czyli zachęcające do udziału w wyborach),
 nauczysz się wyjątkowej umiejętności debatowania, wyrażania swoich poglądów, logicznego argumentowania oraz sztuki autoprezentacji,
 weźmiesz udział w turniejach debat oksfordzkich oraz szkoleniach, organizowanych we współpracy z Instytutem Debat Publicznych,
 w ramach zajęć będziesz kształcić wiele umiejętności społecznych: zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, samomotywa-

cję, asertywność, zdolności perswazyjne, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz pracę zespołową,

 przeprowadzisz symulację procesów sądowych, weźmiesz udział w wydarzeniach związanych z edukacją prawną,
 poznasz historię kryminalistyki i techniki kryminalistyczne,
 będziesz mógł zdobyć indeks wybranej uczelni, biorąc udział w olimpiadach przedmiotowych z historii, z wiedzy o społeczeństwie oraz

Olimpiady Prawnej,

 spotkasz się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, kuratorem sądowym.
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Jeśli interesujesz się psychologią, zagadnieniami związanymi ze zdrowym żywieniem oraz zdrowiem
społecznym, to ta klasa jest dla Ciebie. Będziesz miał szansę rozwinąć swoje zainteresowania, poznasz pracę
dietetyka, ułożysz swoją pierwszą dietę i dowiesz się, dlaczego intuicja nas zawodzi i jak wielka jest siła podświadomości.
Zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci kierować swoim życiem z większą świadomością konsekwencji podejmowanych decyzji.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Nauka w klasie o tym pro ilu przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: psychologia,
dietetyka, psychologia zdrowia, zarządzanie, socjologia, dyplomacja i zdrowie publiczne. Uczniowie interesujący się psychologią, zagadnieniami związanymi ze
zdrowym żywieniem oraz szeroko pojętym zdrowiem
społecznym zostaną wyposażeni w wiedzę rozwijającą
te zainteresowania. Poznasz również metody ocen żywienia i sposobu odżywiania.
Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  biologia  język polski

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski
język obcy
 biologia
matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 podstawy dietetyki i psychologii
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański

Więcej o klasach licealnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

Zdjęcia naszych absolwentek: Kornelii Formella i Karoliny Ellwart

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

W klasie o tym profilu:
 poznasz podstawy dietetyki i psychologii w czasie zajęć prowadzonych przez specjalistów,
 pozyskasz nową wiedzę z nauk humanistycznych, a szczególnie z języka polskiego,
 nauczysz się dbać o lepszą jakość życia,
 rozwiniesz swoje zainteresowania z zakresu biologii i osiągniesz wysoki poziom

znajomości języka angielskiego,

 przygotujesz się do studiów związanych ze zdrowiem publicznym oraz psychologią,
 zdobędziesz wiedzę na temat człowieka, jego potrzeb i możliwości,
 poznasz tajniki biologii w czasie zajęć laboratoryjnych na Uniwersytecie Gdańskim

i multimedialnych lekcji w szkole,

 zyskasz wiele perspektyw dalszego rozwoju i możliwości kontynuacji nauki

na atrakcyjnych kierunkach studiów.
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Jeśli marzysz o ﬁlologii polskiej, ﬁlozoﬁi, socjologii, kulturoznawstwie, krytyce literackiej,
dziennikarstwie, psychologii i pedagogice oraz kierunkach pokrewnych, przyjdź do nas!!!
Przygotujesz się do egzaminów maturalnych, by dostać się na wybrany kierunek studiów!
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Klasa o tym pro ilu jest dla osób, które lubią literaturę,
ilm, teatr, muzykę i sztukę. Poszerzą wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. Nauczą się krytycznie
patrzeć na dzieła i wyciągać własne wnioski. Zdobędą
narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego. Rozwiną także umiejętność pisania tekstów w różnych konwencjach gatunkowych i stylistycznych. Spotkają się pasjonaci kultury, sztuki, literatury, ilozo ii
i języka.
Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  historia  język polski

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski
język obcy
 historia
matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 specyﬁka nowych mediów
Drugi język:

 język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 10 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

W klasie o tym proﬁlu będziesz mógł:
rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
 przygotować się do egzaminu maturalnego i spokojnie czekać na świadectwo dojrzałości,
 poznać nowych, ciekawych ludzi, by być bogatszym i bardziej wrażliwym,
 poznać tajniki sztuki pisania, analizy dzieła ﬁlmowego, teatralnego,
 wziąć udział w zajęciach artystycznych, by z powodzeniem próbować swych sił w konkursach,
 uczestniczyć w zajęciach grupy teatralnej,
 swobodnie poruszać się po świecie kultury dawnej i współczesnej,
 ze swadą brać udział w dyskusjach i debatach,
 po ukończeniu szkoły kontynuować naukę na wielu kierunkach wyższych uczelni, w tym: ﬁlologii polskiej, lingwistyki stosowanej,

teologii, prawa, socjologii, psychologii, bibliotekoznawstwie, dziennikarstwie, a także kierunkach artystycznych, menadżerskich, kolegiach języków obcych oraz szkołach policealnych.
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Nie samą nauką uczeń żyje!!!
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Technikum nr 3
Zawody, w których kształcimy:
 technik spawalnictwa,
 technik pojazdów samochodowych,
 technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 technik mechanik.

Płomień, chłód, samochody sport, nauka i zawody!
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Powiatowy Zespół Szkół nr 4
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J.Wejhera w Wejherowie
K
KURSY SPAWANIA - Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy umożliwiamy naszym uczniom odbycie
kursów spawania, które pozwolą uzyskać uprawnienia spawacza.
NAUKA JAZDY -

W technikum uczymy przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami samochodowymi.
Szkoła stwarza warunki do odbycia kursu prawa jazdy kategorii B we wszystkich kategoriach ze zniżkami (dla wszystkich uczniów
szkoły). Uczniom wyróżniającym się w nauce będą udzielane znaczące zniżki.

AutoCAD -

Uczniowie technikum na zajęciach uczą się obsługi programu AutoCAD - jednego z najlepszych narzędzi 2D i 3D na
świecie do komputerowego wspomagania projektowania, którego znajomość jest ceniona przez polskich i europejskich pracodawców.

O szkołach zawodowych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja
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Jeśli chcesz realizować swoje marzenia, znaleźć dobrze płatną pracę, zdobyć
kilka uprawnień spawalniczych - zapraszamy do nas!
TECHNIK SPAWALNICTWA to zawód obecnie bardzo poszukiwany i ceniony na rynku pracy. Do jego obowiązków należy
opracowywanie dokumentacji technicznej oraz nadzór i organizacja procesów produkcyjnych. W pracy korzysta z nowych
technologii, programów komputerowych, dzięki czemu może
sprostać zapotrzebowaniom rynku. Może zdobyć kilka kolejnych uprawnień spawalniczych lub pracować jako specjalista
od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania
CAD/CAM. Może też wykonywać obowiązki kontrolera jakości,
instalatora i wprowadzać do eksploatacji maszyny i urządzenia
mechaniczne. Potrafi wykonywać połączenia spawane różnymi
metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne.
Spawa nie tylko stale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty
i materiały ceramiczne. Swoje umiejętności wykorzystuje przy
produkcji oraz przy wykonywaniu różnych prac remontowych.

Kształcimy
zawodowców
Dołącz do najlepszych!

Więcej o klasach technikalnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 w trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące Cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem zawodowym;
 dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika spawalnictwa;
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji;
 nauczysz się wykonywać swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych urządzeń, w tym komputera i programów komputerowych;
 będziesz mógł zdobyć uprawnienia spawalnicze;
 z tym zawodem zawsze znajdziesz pracę;
 będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach ze zniżkami dla naszych uczniów,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych,
a także będziesz mógł kontynuować naukę na uczelniach wyższych, kierunkach technicznych, ekonomicznych, uczelniach kształcących
służby mundurowe.

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które
tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji
lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego
z dwóch kwaliﬁkacji: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych,
przeprowadzanego w naszej szkole, po zdaniu którego otrzymuje się
dyplom technika spawalnictwa.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

Jeśli interesujesz się nowoczesnymi i dawnymi pojazdami, ich naprawą
i eksploatacją, zostań uczniem naszego TECHNIKUM!
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH to zawód związany
z obsługą współczesnych i dawnych pojazdów samochodowych.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku
pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy
i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane”
elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Kształcący się w tym
kierunku uczniowie stają się specjalistami w dziedzinie naprawy
i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki
samochodowej. Technik pojazdów samochodowych posiada umiejętności wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów samochodowych oraz wykonywania napraw pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych, przeprowadzania badan technicznych pojazdów samochodowych.

Kształcimy
zawodowców
Dołącz do najlepszych!

Więcej o klasach technikalnych czytaj na wwww.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja
www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 w trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące Cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem zawodowym;
 dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika pojazdów samochodowych;
 będziesz wykonywać swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz komputera,
 wraz z nauczycielami, pasjonatami samochodów, będziesz mógł budować „nietypowe” samochody i motocykle,
 będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 zdobędziesz umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę w wielu wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych
i salonach,
 możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę.

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które
tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji
lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego
z dwóch kwaliﬁkacji: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów
samochodowych oraz MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych, przeprowadzanego w naszej szkole, po zdaniu
którego otrzymuje się
dyplom technika pojazdów samochodowych.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

Jeśli chcesz być specjalistą w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, zostań z nami!!!
TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI to zawód przyszłości o dynamicznych perspektywach rozwoju w różnych gałęziach
gospodarki. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się dopasowywaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do konkretnych
potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych. Przygotowuje również części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
do montażu, a następnie montuje i instaluje parowniki, sprężarki,
termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne. Wykonuje ona także montaż połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych,
zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów
i systemów klimatyzacyjnych. Programuje i nastawia regulację
urządzenia chłodniczego i klimatyzacyjnego. Dodatkowo dokonuje
oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, konserwuje i naprawia je, a także przygotowuje niezbędną dokumentację.

Kształcimy
zawodowców

Dołącz do najlepszych!

Więcej o klasach technikalnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 w trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące Cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem zawodowym,
 dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika chłodnictwa i klimatyzacji,
 twoje obowiązki dotyczyć będą wielu zagadnień z zakresu elektrotechniki, termodynamiki technicznej, automatyki, hydrauliki, pneumatyki, materiałoznawstwa, łączenia różnych materiałów odpowiednimi metodami, stosowania i eksploatacji czynników chłodniczych, pomiarów tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, projektowania prostych obiektów technicznych oraz sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych,
 jako absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji będziesz mógł podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, technicznej, lub
prowadzić własną działalność, a także pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji,
napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 będziesz wykonywał swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz komputera,
 w naszej szkole będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach ze zniżkami dla naszych uczniów,
 możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę.

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które
tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji
lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego
z dwóch kwaliﬁkacji: ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji
i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepłach oraz ELE.04. Eksploatacja
i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, przeprowadzanego w naszej szkole, po zdaniu którego
otrzymuje się dyplom technika chłodnictwa i klimatyzacji.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na
poziomie szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

specjalność:

obsługa obrabiarek sterowanych
numerycznie (CNC) - nowość
Jeśli chcesz być specjalistą w dziedzinie obrabiarek, zostań z nami!!
TECHNIK MECHANIK o specjalności operator obrabiarek skrawających (CNC) naprawia maszyny i urządzenia techniczne oraz uczestniczy w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań
zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności.
Jest fachowcem w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie),
w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej
(np. hartowanie) lub w spawalnictwie. Wykonuje zadania zawodowe takie jak: wytwarzanie części maszyn i urządzeń; dokonuje montażu maszyn i urządzeń; instaluje i uruchamiania maszyny i urządzenia; organizuje proces produkcji; programuje obrabiarki CNC.
Należy szczególnie podkreślić, że obrabiarki sterowane komputerowo (obrabiarki sterowane numerycznie) znajdują się we wszystkich
nowoczesnych dużych i małych zakładach produkcyjnych z branży
mechanicznej, co aktualnie stwarza wyjątkowe zapotrzebowanie na
techników mechaników, gdyż programiści i operatorzy obrabiarek
CNC stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.

Kształcimy
zawodowców

Dołącz do najlepszych!

Więcej o klasach technikalnych czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 w trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące Cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem zawodowym,
 dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika mechanika,
 Twoje obowiązki dotyczyć będą obsługi obrabiarki CNC z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, Fanuc i Haas, obsługi wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc, nabierzesz umiejętności projektowania i obsługi oprogramowania CAD/CAM
i CNC, takiego jak m.in.: AutoCAD, Inventor, Solid Edge, EdgeCAM i MTS, będziesz potrafił też ocenić jakość wykonanego wyrobu przy
pomocy narzędzi kontrolno-pomiarowych, będziesz obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe tj. współrzędnościową maszynę
pomiarową, mikroskopy, projektory pomiarowe i urządzenia do badań niszczących i nieniszczących materiałów,
 jako absolwent tego kierunku będziesz mógł podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, technicznej, lub prowadzić własną działalność,
a także pracować w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach, w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych, kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu,
 będziesz wykonywał swoje obowiązki przy użyciu komputera oraz specjalistycznego oprogramowania,
 w naszej szkole będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach ze zniżkami dla naszych uczniów,
 możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę.

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które
tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji
lub przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego
z dwóch kwaliﬁkacji: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz MEC.09.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
przeprowadzanego w naszej szkole, po zdaniu którego otrzymuje się
dyplom technika mechanika.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2
(dawniej szkoła zawodowa)
Zawody, w których kształcimy:

mechanik pojazdów samochodowych,
 elektromechanik pojazdów samochodowych,
 ślusarz - mechanik konstrukcji,
 blacharz samochodowy,
 lakiernik samochodowy.


Chcesz zdać testy i klasówki startuj do Samochodówki!
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Jeśli interesujesz się motoryzacją, lubisz naprawiać samochody, lubisz zgłębiać tajniki działania
urządzeń mechanicznych - zapraszamy do NAS!

Kształcimy
zawodowców

Dołącz do najlepszych!

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wykonuje kontrole stanu
technicznego systemów i mechanizmów pojazdów, przeprowadza diagnostykę, wykonuje naprawy i wyposaża pojazdy w dodatkowe urządzenia lub opcjonalne wyposażenie i akcesoria. Do zakresu jego obowiązków należą także czynności sezonowe, takie jak wymiana opon lub oleju.
W tej pracy zastosowanie ma przede wszystkim laptop lub komputer.
Sprawdza działanie pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Naprawia i reguluje zespoły i podzespoły pojazdu, w tym:
silnik i skrzynię biegów, sprzęgła, układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenia. Wykonuje prace demontażowo-montażowe, sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół i świateł, wymienia płyny eksploatacyjne pojazdu.
Dodatkowo może zajmować się wykonywaniem operacji monterskich
i czynnościami kontrolno-odbiorczymi przy produkcji pojazdów samochodowych, przeprowadzaniem konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu.

Więcej o szkole branżowej czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 na zajęciach praktycznych w zakładach państwowych i prywatnych
będziesz mógł doskonalić swoje umiejętności i rozwijać pasję, zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu mechaniki,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych
decyzji z zakresu wykrywania i usuwania przyczyn wad i uszkodzeń
poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów
osobowych metodami diagnostycznymi,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych i dużych zespołach,
w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów samochodowych i części
zamiennych, zakładach naprawczych, stacjach obsługi i kontroli, placówkach handlowych oraz do prowadzenia własnej praktyki,
 poznasz zasady posługiwania się narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, testerami samochodowymi, nauczysz się naprawiać
samochody, poznasz tajniki bieżącej i okresowej obsługi samochodu,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne zawodu,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz
przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach ze zniżkami dla naszych uczniów,
 będziesz mógł brać udział w dodatkowych zajęciach w szkole.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia
odbywają się w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie
w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia
ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja). Lista współpracujących ze szkołą
zakładów do pobrania ze strony www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego
z kwaliﬁkacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa
pojazdów samochodowych, przeprowadzanego w naszej szkole
albo u pracodawcy, po zdaniu którego otrzymuje się
dyplom mechanika pojazdów samochodowego.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po zdaniu kwalifikacji MOT.05. może uzyskać dyplom zawodowy technika pojazdów samochodowych. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MOT.06.
(Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).
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Jeśli lubisz elektrykę i mechanikę, i pasjonują cię samochody, wstąp do nas i zostań!

Kształcimy
zawodowców

Dołącz do najlepszych!

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH sprawdza
stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż tej instalacji oraz elementów układów elektronicznych, podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych. Ponadto przeprowadza konserwacje i przeglądy
okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, a także sprawdza stan techniczny i lokalizuję oraz usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych. Praca jego polega
na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji
oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania
danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci
komputera pokładowego pojazdu.

Więcej o szkole branżowej czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 na zajęciach praktycznych u pracodawcy w zakładach państwowych
i prywatnych będziesz mógł doskonalić swoje umiejętności i rozwijać
pasję, zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu elektromechaniki,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych
decyzji z zakresu wykrywania i usuwania usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych i dużych zespołach,
w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów samochodowych i części
zamiennych, zakładach naprawczych, stacjach obsługi i kontroli, placówkach handlowych oraz do prowadzenia własnej działalności,
 poznasz zasady posługiwania się narzędziami ślusarskimi, kluczami
dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi, w tym również zasady obsługi komputera,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne zawodu,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach ze zniżkami dla naszych uczniów,
 będziesz mógł brać udział w dodatkowych zajęciach w szkole.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia
odbywają się w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie
w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia
ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja). Lista współpracujących ze szkołą
zakładów do pobrania ze strony www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego
z kwaliﬁkacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych
systemów pojazdów samochodowych, przeprowadzanego w naszej szkole
albo u pracodawcy, po zdaniu którego otrzymuje się
dyplom elektromechanika pojazdów samochodowego.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po zdaniu kwalifikacji MOT.02. może uzyskać dyplom
zawodowy technika pojazdów samochodowych. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MOT.06.
(Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).
- 23 -

Jeśli chcesz rozwijać swoje zdolności techniczne, chcesz pracować w przemyśle
metalowym lub maszynowym, albo prowadzić własny zakład, przyjdź do nas!

KLASA PATRONACKA
ŚLUSARZ naprawia i konserwuje elementy maszyn, wyroby metalowe,
urządzenia i narzędzia, a także sprzęt powszechnego użytku. Buduje proste
konstrukcje stalowe, np. kraty, bramy, ogrodzenia, zbrojenia budowlane.
Konserwuje i naprawia takie urządzenia, jak zamki, zasuwy, zawiasy, proste
elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych. Naprawia proste mechanizmy w nadwoziach samochodów, np.
zamki, blokady, zawiasy, podnośniki szyb itp. Wielkie znaczenie ma umiejętność czytania i interpretacji rysunku technicznego, i co więcej - sprawne posługiwanie się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną. Potrafi wykonać ręczną lub ręczno-maszynową obróbkę metali, w tym również ozdobną
galanterię metalową. Wykorzystuje techniki pomiarowe i przyrządy pomiarowe. Spawa różnymi metodami.

Więcej o szkole branżowej czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 w ramach zajęć praktycznych u wybranego pracodawcy zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania, naprawy i konserwacji elementów maszyn, wyrobów metalowych, urządzeń i narzędzi,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących usługi ślusarskiej,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych i dużych zespołach oraz do prowadzenia własnej praktyki,
 zdobędziesz rozległą wiedzę i umiejętności zawodowe, które umożliwią Ci znalezienie zatrudnienie w kraju i za granicą,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne do zatrudnienia w zakładach produkcyjnych wielu branż, m.in. w budownictwie, usługach, a także
do wykonywania wielu zawodów pokrewnych,
 w tej klasie będziesz miał rozszerzony program przedmiotów technicznych oraz nauki języka angielskiego,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne zawodu, np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz
przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach ze zniżkami dla naszych uczniów.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia
odbywają się w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie
w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia
ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja). Lista współpracujących ze szkołą
zakładów do pobrania ze strony www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja.
UCZNIOWIE - KANDYDACI CHCĄCY ODBYĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZOELLER TECH - PROSZENI SĄ O WYPEŁNIENIE
DOKUMENTÓW NA STRONIE www.zoeller.pl/rekrutacja w zakładce edukacja.

Chętni uczniowie będę odbywać praktykę w nowoczesnym zakładzie ZOELLER TECH, który proponuje:
DO TEGO ZAKŁADU DOSTANĄ SIĘ TYLKO NAJLEPSI
 atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
 możliwość uzyskania europejskiego prestiżowego certyﬁkatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwaliﬁkacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji;
 możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
 doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
 dla najlepszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego
z kwaliﬁkacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi, przeprowadzanego w naszej szkole
albo u pracodawcy, po zdaniu którego otrzymuje się
dyplom ślusarza.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po zdaniu kwalifikacji MEC.08. może uzyskać dyplom zawodowy technika pojazdów samochodowych. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MEC.09. (Organizacja i nadzorowanie
procesów produkcji maszyn i urządzeń) oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego
(w branżowej szkole II stopnia).
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Jeśli interesujesz się motoryzacją, masz zdolności techniczne, manualne,
wyobraźnię przestrzenną, cierpliwość i jesteś kreatywny - przyjść do nas!
BLACHARZ SAMOCHODOWY wykonuje prace remontowo-modernizacyjne
oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach
i profili kształtowanych na potrzeby przemysłu samochodowego. Dobiera
materiały konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją technologiczną oraz wykonuje pomiary z zastosowaniem różnych technik, narzędzi i przyrządów. Ocenia stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego. Przygotowuje nadwozia i kabiny pojazdów
samochodowych do naprawy. W swojej pracy posługuje się narzędziami
ręcznymi i mechanicznymi. Potrafi łączyć różne rodzaje blach oraz elementy
wykonane z blachy. Naprawia elementy nadwozia z tworzyw sztucznych i wykonuje podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej. Montuje elementy nadwozia samochodowego oraz wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego po
naprawie. Sprawdza jakość wykonanych napraw nadwozi samochodowych.

Kształcimy
zawodowców
Dołącz do najlepszych!

Więcej o szkole branżowej czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 w ramach zajęć praktycznych u wybranego pracodawcy zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu prac produkcyjnych oraz
remontowo-modernizacyjnych, obsługi i naprawy pojazdów,
 na zajęciach praktycznych (praktyce zawodowej) u pracodawcy w zakładach państwowych i prywatnych będziesz
mógł doskonalić swoje umiejętności i rozwijać pasje,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy zarówno w małych
i dużych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i dużych przedsiębiorstwach mechaniki
pojazdowej,
 nabędziesz umiejętności, by wykonywać swoją pracę przy
użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi
ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne
zawodu,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz
przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach ze zniżkami dla naszych uczniów,
 po skończonej szkole możesz kształcić się dalej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a potem w Branżowej Szkole II Stopnia,
mając możliwość uzyskania tytułu technika oraz zdania egzaminu maturalnego.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia
odbywają się w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie
w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia
ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja). Lista współpracujących ze szkołą
zakładów do pobrania ze strony www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja.

W klasie III uczniowie zdają zewnętrzny egzamin zawodowy
z kwaliﬁkacji MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów
samochodowych, który przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły
lub w zaprzyjaźnionych zakładach, po zdaniu którego otrzymują
dyplom blacharza samochodowego.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

Jeśli chcesz rozwijać swoje zdolności technicznie, jesteś odpowiedzialny, posiadasz dobry
wzrok, rozróżniasz barwy i kolory oraz masz zdolności manualne – przyjdź do nas!
LAKIERNIK SAMOCHODOWY wykonuje czynności przygotowawcze do nanoszenia powłok lakierniczych różnymi technikami, by w kolejnym etapie wykonać
renowację lub remont powierzchni nadwozi samochodowych. Nanosi powłoki
lakiernicze, prowadzi renowację powłok lakierniczych, wykonuje kontrolę jakości
wykonanych powłok lakierniczych. Ponadto wyrównuje powierzchnie kitami
szpachlowymi, wygładza je i matuje. Wykonuje także gruntowanie, suszenie zagruntowanych powierzchni oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku prac
gruntujących, jak np. kurz, zacieki itp. Wypala powłoki lakiernicze w zależności od
stosowanej emalii. Wykonuje również zadania zawodowe związane z oczyszczaniem mechanicznym powierzchni, odrdzewianiem i odtłuszczaniem powierzchni.
W pracy lakiernika niezbędny jest komputer i specjalistyczne programy, musi
też stosować podstawowe prawa chemiczne do opisu procesów lakierniczych.

Kształcimy
zawodowców
Dołącz do najlepszych!

Więcej o szkole branżowej czytaj na www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja

SAMOCHODÓWKA, TO SZKOŁA, KTÓRA POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!
 w ramach zajęć praktycznych u wybranego pracodawcy zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu nanoszenia powłok lakierniczych oraz renowacji i remontu powierzchni nadwozi samochodowych,
 na zajęciach praktycznych (praktyce zawodowej) w zakładach państwowych i prywatnych
będziesz doskonalił swoje umiejętności i rozwijał pasje,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących
usługi lakierniczej,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych
i dużych zespołach oraz do prowadzenia własnej
praktyki lakierniczej,
 poznasz zasady posługiwania się wieloma narzędziami – prostymi (szlifierki, polerki ręczne
i mechaniczne) oraz specjalistycznymi (tzw. kubek Forda do mierzenia lepkości farb i lakierów)
oraz skomputeryzowanymi technikami lakierniczymi,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy
teoretyczne zawodu,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz
przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach ze zniżkami dla naszych uczniów,
 po skończonej szkole możesz kształcić się dalej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a potem w Branżowej Szkole II Stopnia,
mając możliwość uzyskania tytułu technika oraz zdania egzaminu maturalnego.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia
odbywają się w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie
w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia
ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja). Lista współpracujących ze szkołą
zakładów do pobrania ze strony www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja.

W klasie III uczniowie zdają zewnętrzny egzamin zawodowy
z kwaliﬁkacji MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych,
który przeprowadzany jest na terenie naszej szkoły
lub w zaprzyjaźnionych zakładach, po zdaniu którego otrzymują
dyplom lakiernika samochodowego.
Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć
komplet dokumentów w szkole.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne na poziomie
szkoły podstawowej w tej klasie to:
 język polski

język obcy

 matematyka

ﬁzyka

UWAGA PRZYSZLI

JAK DO NAS TRAFIĆ?

UCZNIOWIE!!!

Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Powiatowego Zespołu Szkół
nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
dla najlepszych uczniów funduje:
- stypendium w klasie komunikacji
międzynarodowej i eurogrupach
- refundacja certyﬁkatów
językowych
- dopłata do nauki w eurogrupie
- kurs spawania

Copyright: Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera
w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Wejhera

My kiedyś wybraliśmy dobrze - a TY!

Dobra szkoła = Dobry wybór = Dobra przyszłość
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