


Nasze atuty

6
Wymagania i jakośd cenimy najbardziej – gwarantują one zatrudnienie i studia 
na wyższych uczelniach technicznych

33
Porozumienia z zakładami pracy – dają pierwszeostwo naszym absolwentom 
w zatrudnieniu.

44

35

Posiadamy bogate zaplecze dydaktyczne

1
Jesteśmy szkołą z kierunkami i zawodami, która  wykorzystuje 
najnowocześniejsze technologie.

Możliwośd zdobycia prawo jazdy kat. B w rewelacyjnej  cenie   dla wszystkich 
uczniów.

2 Nasi absolwenci nie szukają pracy – to praca ich szuka



Wdrożyliśmy model nauczania

teorię połączoną z praktyką

Najpierw nasi uczniowie uczą się teorii,

później swoje umiejętności wykorzystują 

na specjalistycznych zajęciach praktycznych 

korzystając z oprogramowania: 

AutoCad, SolidWorks, Corinth, Festo, Fluidsim



Dotykamy najnowszych technologii. 
Wielkoformatowy druk 3D, największy w Polsce. 

Pracownia LePrint 
z siedzibą w naszej placówce  rozwiązuję  problemy 

zalewającego nas plastiku.
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Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów

samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw;

przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów

samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo

techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów

samochodowych.



Technik mechanik

Specjalność Dzięki nauce w zawodzie 

technik mechanik mamy 

możliwość poznawania 

nowych technologii, które 

są coraz bardziej 

powszechne w naszym  

codziennym życiu.

1

Programista, operator maszyn 
sterowanych numerycznie CNC



Technik mechatronik / Mechatronik



Czym zajmuje się technik mechatronik ?

Technik mechatronik zdobywa kwalifikacje do:

• projektowania   części maszyn  i urządzeń  mechatronicznych

• stosowania nowoczesnych technik sterowania maszynami  i urządzeniami  łączącymi  

w sobie informatykę, elektronikę, mechanikę, automatykę i robotykę, 

Zdobyte kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację 

nauki w szkołach wyższych na kierunkach:

• mechatronik,  mechanika i  budowa maszyn,  automatyka i robotyka

W tych przedsiębiorstwach uczniowie odbywają zajęcia praktyczne 



Umiejętności zdobywane 

w pracowni mechatronicznej

• umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu 
i konfiguracji elementów automatyki, 

• umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu układów  
pneumatycznych, elektropneumatycznych 
i hydraulicznych,

• wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych 
i nieelektrycznych,

• zbierania i przetwarzania danych, 

• uruchamiania sterowników mikroprocesorowych 
i ich programowania.



Przykładowe zdjęcia wyposażenia 

pracowni mechatronicznej



Mechanik  

pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek 

ściśle związany z motoryzacją.

Absolwenci tej specjalności mogą dokonywać napraw i konserwacji autobusów, autokarów,

osobowych, ciągników rolniczych, drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów

ciężarowych oraz samochodów osobowych, a także sprawdzanie działania pojazdu jako całości

za pomocą urządzeń diagnostycznych. Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego

szybkiego zatrudnienia w fabrykach samochodów, służbach technicznej obsługi pojazdów,

warsztatach samochodowych czy stacjach diagnostycznych.



Elektromechanik pojazdów 

samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych - absolwent 

poradzi sobie z prawidłowym instalowaniem w samochodach 

urządzeo elektrycznych  i elektronicznych, ustawieniem zapłonu 

i świateł samochodowych, wykorzystaniem najnowszych 

urządzeo diagnostycznych przy przeprowadzaniu napraw.



Operator obrabiarek skrawających

Korzyści:

• praca ciekawa, dynamiczna

• operatorzy obrabiarek skrawających  należą do  

najbardziej poszukiwanych  zawodów na rynku pracy

• możliwość rozwoju osobistego

Obrabiarki CNC



Jakich maszyn i narzędzi  używa 

Operator Obrabiarek Skrawających?



Kierowca mechanik

Zawód będący odpowiedzią na zapotrzebowanie firm branży

transportowej, poszukujących pracowników wykwalifikowanych

zarówno w zakresie prac obsługowych i naprawczych pojazdów

samochodowych. Nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu

logistyki, organizacji transportu towarów i osób oraz zasad

funkcjonowania firm transportowych. Po ukończeniu nauki będziesz

umiał zdiagnozować i naprawić typowe usterki pojazdów oraz

prowadzić bieżącą obsługę i konserwację pojazdów.



DOBRY ZAWÓD TO DOBRA PERSPEKTYWA 

NA PRZYSZŁOŚĆ

 Nowa sala dydaktyczna wyposażona  w nowoczesne oprogramowanie 4trans 

oraz symulator nauki jazdy 



Mechatronik

Mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne

wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką,

robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką. Monitoruje pracę urządzeo i systemów mechatronicznych,

ocenia jakośd wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z

przepisami bezpieczeostwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.



Mamy uczniów o wielkich sercach



Organizujących akcje charytatywne



Prowadzących  Szkolne Koło 

Ratownika Medycznego



Kochających sport



Tworzących sekcję

UKS Bilardowa Samochodówka



Utalentowanych muzycznie



Śpiewających w chórze szkolnym



Uczestniczących w konkursach motoryzacyjnych



Prawdziwych pasjonatów motoryzacji

SKT- Szkolne Koło Techniczne  przy ZSS
Najpierw budujemy, a później jeździmy



Budujących swoją kreatywność 

i poznających tajniki motoryzacji  

w Kole Kreatywnych Umysłów Moto Art



ZAPRASZAMY

Na naszą stronę internetową

http://www.zss.legnica.eu

Oraz
https://www.facebook.com/ZespolSzkolSamochodowychwLegnicy

Znajdziesz tam:

• Zdjęcia z imprez szkolnych,

• Historię szkoły,

• Opis tradycji szkolnych,

• I wiele innych informacji…

http://www.zss.legnica.eu/

