
KIEROWCA MECHANIK

 
Zawód kierowca mechanik jest zawodem gwarantującym pracę w dużych
przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Na rynku pracy obserwuje się wzrost
zapotrzebowania na kierowców mechaników z wiedzą specjalistyczną w zakresie
diagnozowania, naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych            
 i elektronicznych środków transportu drogowego. Zawód ten gwarantuje dobre
zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami
technicznym oraz międzynarodowe środowisko pracy. 
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym przewozie osób lub rzeczy, w tym
celu kierowca mechanik organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
przepisami, planuje optymalną trasę przejazdu, kieruje samochodem lub zespołem
pojazdów, udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych
oraz zabezpiecza miejsca zdarzenia, prowadzi dokumentację przewozową, wykonuje
czynności regulacyjne i naprawcze środków transportu drogowego, prowadzi
dokumentację wykonanej obsługi lub naprawy środków transportu drogowego.
Warunkiem rozpoczęcia nauki w zawodzie kierowca mechanik jest przedstawienie
zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych, a w przyszłej pracy również
zaświadczeń psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
mechanika wystawionego przez uprawnionego lekarza oraz uprawnionego psychologa
zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie
drogowym. 
W trakcie nauki realizowane będą bezpłatne kursy prawa jazdy kategorii B i C.
Przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne odbywają się         
 w szkole. 

ABSOLWENT BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ
ZAWODOWYCH:

przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym
do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej,
oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego,
wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

W zawodzie tym można zdobyć 1 kwalifikację:
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, 
zajęcia techniczne



 

w Bydgoszczy, wydział mechaniczny              
 o specjalności technologia odnowy maszyn;
studia podyplomowe o kierunkach:
przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe;
posiadam I stopień specjalizacji zawodowej.
Od 1990 r. jestem instruktorem nauki jazdy
kat. AM, A1, A2, A, B, B1, T, C, C1. 
 Interesuję się mechaniką, potrafię dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem. Cieszy mnie,
jeśli mogę ją przekazywać młodemu
pokoleniu. Chcę i Ciebie zapoznać ze
specyfiką pracy kierowcy, przepisami ruchu
drogowego, wiadomościami z zakresu
kwalifikacji wstępnej i przyspieszonej, obsługą
i naprawą samochodów. 
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Jestem nauczycielem dyplomowanym z doświadczeniem zawodowym.
Ukończyłem studia dzienne na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym     


