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technik transportu
 drogowego

zawód

NOWOŚĆ!!!

Zespół Szkół 

im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku

Samochodowych



Zawód kształcący w dziedzinie transportu drogowego. Absolwent jest wszechstronnie przygotowany do planowania i 
organizowania prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków, wykonywania prac związanych z 
obsługą środków transportu drogowego, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków, 
prowadzenia pojazdów samochodowych. Może podjąć pracę w �rmach transportowych, spedycyjnych, usługowo – 
handlowych oraz podjąć własną działalność gospodarczą. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy z kwali�kacji 
zawodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego. Szkoła przygotowuje do podjęcia 
nauki na uczelniach wyższych.

Nauka trwa 5 lat.

Języki obce nauczane w szkole: angielski, niemiecki.
Przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych  do nauki w 
zawodzie i kierowania pojazdami silnikowymi.

praktyki zawodowe i staże uczniowskie w �rmach transportowych, spedycyjnych i motoryzacyjnych.
dobre przygotowanie kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na  prawo jazdy kat. B, C oraz C+E,

korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły 
taneczne, sportowe, sekcje sportowo – obronne, klub europejski, zespół radiowęzła, koła zainteresowań: 
fotogra�czne, plastyczne, motoryzacyjne, teatralne oraz  kółka przedmiotowe,

dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych,

rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich poprzez pracę w samorządzie uczniowskim i wolontariacie

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik zewnętrznego egzaminu ośmioklasisty (oryginały 
dokumentów).

interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i  pracy pozalekcyjnej,

realizację zajęć praktycznych w dobrze wyposażonych i dostosowanych do najnowszych standardów 
technologicznych warsztatach szkolnych (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Żytniej 10),

podanie o przyjęcie do szkoły- druk dostępny na stronie internetowej (nabór elektroniczny),

dobre przygotowanie do egzaminu z kwali�kacji wstępnej uprawniającej do pracy w transporcie drogowym,

pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego,

ukończenie kursów specjalistycznych organizowanych przez szkołę (wózki jezdniowe, spawanie, koparko-
ładowarki, koparki, HDS, suwnice i inne).

zaświadczenie lekarskie  stwierdzające przydatność do wybranego zawodu, 

kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia,

naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole, 

3 zdjęcia (podpisane),
karta zdrowia, 

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

Gwarantujemy:

Umożliwiamy: 

Wymagane dokumenty:


