
 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

 

Serdecznie zapraszamy Was do Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu, który jest spadkobiercą 

najstarszej szkoły w mieście! Śmiało więc możemy napisać:  Na nauczaniu i szkoleniu znamy się jak 

mało kto! 

Proponujemy kształcenie z zakresie zawodowym oraz średnim w następujących typach szkół: 

 

Technikum – 5-cio letnie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik 

lotniskowych służb operacyjnych oraz technik mechanik lotniczy.  

 

- pierwszy zawód – typowo samochodowy, przygotuje Was do pracy w sieciach 

motoryzacyjnych, salonach i serwisach obsługujących pojazdy.  Nauczymy Cię także jeździć  

w zakresie kat. B. 

W tym zawodzie przeżyjesz niezłą jazdę! 

- zawody lotnicze przybliżą Wam w techniczny sposób obsługę, naprawę i serwisowanie 

samolotów oraz innych obiektów latających ;-) 

W tych zawodach odlecisz na maxa! 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w ciągu trzech lat (potem jest możliwość uzyskania wykształcenia 

średniego w ramach Branżowej Szkoły II Stopnia) kształci w następujących, typowo 

wykonawczych,  zawodach: 

 

-  mechanik pojazdów samochodowych, 

-  elektromechanik pojazdów samochodowych, 

-  lakiernik samochodowy, 

-  mechanik motocyklowy, 

-  kierowca – mechanik, 

-  blacharz samochodowy  

 

Weź przyszłość w swoje ręce! 

 

 

Aby zapoznać się ze szczegółową ofertą, zobaczyć pracownie szkolne, wyposażenie 

dydaktyczne sal lekcyjnych oraz przyswoić sobie profil działalności szkoły  

oraz oferowane zawody 

 

 



 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY W DNIACH  

22 I 23 KWIETNIA 2022R. 

W tym terminie organizujemy Dni Otwarte Szkoły – pokażemy sale i pomoce 

dydaktyczne, wyposażenie edukacyjne szkoły, samochody, na których nauczymy Was 

jeździć, przedstawimy ofertę biblioteki szkolnej oraz działalność kół zainteresowań!  

Ponadto w dniu 23 kwietnia 2022r. od godz. 9.00 na terenie szkoły organizujemy 

Piknik Motoryzacyjny dla pasjonatów motoryzacji, także dla osób jeszcze niezdecydowanych  

w kwestii wyboru kariery życiowej! W programie m.in. wystawa pojazdów salonowych, 

pokaz wyposażenia Demo-Car-u, pojazdu szkoleniowo-edukacyjnego firmy Inter-cars, 

konkursy i ciekawostki…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serdecznie zapraszamy! 

 

Grupy zorganizowane proszę o zgłaszanie się do koordynatorów akcji w celu ustalenia 

godziny wizyty: 

p. Dagmara Durasiewicz    d.durasiewicz@zssradom.edu.pl 

p. Magdalena Mazur m.mazur@zssradom.edu.pl 
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