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Szkoła z tradycjami. Laureatka konkursu Super Szkoła 2001. Należy do Klubu Przodujących 
Szkół i do Klubu Szkół UNICEF. Jest  Liderem Edukacji Zawodowej. Posiada  tytuły: Szkoły 
Odkrywców Talentów, Szkoły Dobrych Praktyk, Szkoły Humanitarnej, Szkoły z Klasą, Szkoły 
Dialogu. Otrzymała wyróżnienie w Konkursie Pozytywista Roku 2010, nagrodę w konkursie 
Województwo Kujawsko – Pomorskie bez barier. Zapewnia bardzo dobre warunki 
kształcenia w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych i bogatą ofertę zajęć 
pozalekcyjnych. Posiada własne warsztaty branży samochodowej do realizacji zajęć 
praktycznych. Przygotowuje kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na 
prawo jazdy. 

 

 
 

TECHNIKUM NR 5 
 

 

zawód:  technik pojazdów samochodowych 
 

Zawód kształcący specjalistów z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów 

samochodowych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technik, 

napraw i obsługi pojazdów  samochodowych, technik komputerowych oraz 

obsługi urządzeń diagnostycznych. Może podjąć pracę w salonach obsługi           i 

sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów 

samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportowych 

lub prowadzić własną działalność gospodarczą.  

W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy na poszczególne kwalifikacje zawodowe. 

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego.          

Szkoła przygotowuje do podjęcia nauki na uczelniach wyższych. 
 

 

Nauka trwa 4 lata.  

Języki obce nauczane w szkole: angielski, niemiecki, rosyjski. 

 

Przyjmowani są gimnazjaliści, u których nie stwierdzono przeciwwskazań 

zdrowotnych  do nauki w zawodzie. 
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Realizacja przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających: 

Klasa 1Ts A       -    przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski   

                               przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

                               przedmiot dodatkowy: zastosowanie informatyki 

                               języki obce: angielski, niemiecki 

Klasa 1Ts B      -     przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski                                                  

                               przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo                                              

                               języki obce: angielski, niemiecki 

 

Klasy 1Ts D     -     przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski   

                               przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo                                         

                               języki obce: angielski, rosyjski lub niemiecki 

Gwarantujemy: 

➢ dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych i  maturalnych., 

➢ realizację zajęć praktycznych w dobrze wyposażonych i dostosowanych do 

najnowszych standardów technologicznych warsztatach szkolnych / w bliskim 

sąsiedztwie szkoły przy ul. Żytniej 10 we Włocławku /, 

➢ dobre przygotowanie kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na prawo 

jazdy, 

➢ praktyki zawodowe w renomowanych firmach motoryzacyjnych. 

 

Umożliwiamy:  

➢ naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole,  

➢ korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, 

chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sportowe, sekcje sportowo – obronne, klub 

europejski, koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne, motoryzacyjne, kreatorów 

mody, teatralne oraz  kółka przedmiotowe, 

➢ rozwijanie własnych zainteresowań  także poprzez  pracę w samorządzie uczniowskim 

i zespole radiowęzła, 

➢ pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów  w ramach nauczycielskiego Pogotowia 

Naukowego, 

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

➢ ukończenie kursów specjalistycznych organizowanych przez szkołę. (spawacz, operator 

wózków jezdniowych). 

 

Wymagane dokumenty: 

- podanie o przyjęcie do szkoły /druk dostępny na stronie internetowej 

    nabór elektroniczny/, 

- 3 zdjęcia ( podpisane), 

- karta zdrowia,  

- świadectwo zdrowia stwierdzające przydatność do obranego zawodu, 

- kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia, 

- świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego. 

                                                                                                  ZAPRASZAMY                                                                             

 


