
LAKIERNIK SAMOCHODOWY 
Lakiernik samochodowy przeprowadza remonty  

i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych. Praca 

lakiernika wymaga wiele cierpliwości i precyzji, dlatego 

większość pracowników zatrudnionych w zakładzie 

wykonuje czynności wstępne, takie jak wygładzanie 

nadwozia z chropowatości czy malowanie podkładowe. 

Dopiero po zdobyciu wyższych kwalifikacji  

i doświadczenia miejscem pracy lakiernika mogą być 

specjalistyczne kabiny lakiernicze zaopatrzone w pistolety 

pneumatyczne. 

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w tym zawodzie: 

• dokładność; 

• cierpliwość; 

• uzdolnienia techniczne; 

• zdolności manualne; 

• zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji. 

Zagrożenia w pracy: 

• kontakt z pyłami, oparami chemicznymi; 

Uwaga! 

Przeciwskazaniem do wykonywania zawodu lakiernika jest astma, skłonność do przeziębień, chorób skóry  

i alergii. 

Zajęcia praktyczne odbywają się na zasadzie umowy o praktyczną naukę zawodu zawieranej na okres  

36 miesięcy między uczniem a zakładem pracy. Uczeń uczęszcza na zajęcia praktyczne dwa dni w tygodniu  

w klasie pierwszej i drugiej, trzy dni w tygodniu w klasie trzeciej. Lista pracodawców posiadających 

uprawnienia do szkolenia uczniów dostępna jest na stronie internetowej szkoły www.zsrz.lublin.pl  

w zakładce kształcenie zawodowe. Młodociany za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. 

Zakończenie nauki. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły oraz zrealizowaniu umowy o praktyczną 

naukę zawodu uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu czeladniczego przed Izbą Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Lublinie. Egzamin czeladniczy składa się z części teoretycznej ustnej i pisemnej oraz 

części praktycznej. Pozytywny wynik tego egzaminu skutkuje uzyskaniem świadectwa czeladniczego, które 

jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uprawnia do podjęcia pracy  

na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Aby zostać uczniem naszej szkoły powinieneś/powinnaś: 
* dokonać elektronicznej rejestracji lub pobrać formularz podania w sekretariacie szkoły; 

* przynieść świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej; 

* przynieść zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty; 

* dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu; 

* dostarczyć dwie fotografie oraz kartę zdrowia. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsrz.lublin.pl.  

 

Serdecznie zapraszamy !! 

************ ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM ************ 
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