
Wróciliśmy! Przetrwaliśmy! Wyrośliśmy i (trochę) posiwieliśmy! Zmieniliśmy się przez te       

 8 długich miesięcy nauczania zdalnego. Oczywiście na lepsze!

Sukcesy w pandemii? Zrobione! Nowe certyfikaty dla szkoły? Zrobione! Laureaci

konkursów? Zrobione! Spokojny powrót uczniów do szkoły? Zrobione! Integracja           

i odbudowa relacji? Zrobione! Kursy podnoszące kwalifikacje? Zrobione! Niczego nie

pominęliśmy!

Zostań z nami i zobacz dalej, jak wyglądała nasza działalność w drugim semestrze roku

szkolnego 2020/2021. Działo się dużo, zarówno podczas e-learningu, jak i po powrocie do

nauki stacjonarnej!

WRACAMY PO E-LEARNINGU!
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    W ŚWIECIE? NIE

    WIDAĆ RÓŻNICY!
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"Przyjaźń jest
najdelikatniejszym

kwiatem, który rozwija
się z wzajemnych

kontaktów
międzyludzkich."

SZKOŁA NA
LUZIE?

Stres związany z powrotem do szkoły

po e-learningu? Nie w Lotniku!

Postawiliśmy na integrację i relacje!

LOTNIK POTRAFI!

Po powrocie do zajęć stacjonarnych        

 31 maja organizowaliśmy wyjścia

integracyjne, sportowe i edukacyjne.         

 1 czerwca urządziliśmy, z jednym               

 z naszych partnerów - Aeroklubem

Śląskim, Dzień Latawca z okazji Dnia

Dziecka na lotnisku Katowice-Muchowiec.

W ramach ogólnoszkolnej integracji

uczniowie mogli wykazać się

kreatywnością, inwencją i wiedzą przy

budowie latawców. 14 czerwca uczniowie

wzięli udział w szkolnym spływie

kajakowym rzeką Mała Panew. Nasi

podopieczni uczestniczyli także                

 w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku

Edukacji Ekologiczno-Geologicznej

GEOsfera w Jaworznie.

ORGANIZUJEMY:

DZIEŃ LATAWCA NA

LOTNISKU

MUCHOWIEC

SZKOLNY SPŁYW

KAJAKOWY

WYCIECZKI

EDUKACYJNE DO

GEOSFERY

LICZNE WYJŚCIA

INTEGRACYJNE             

I SPACERY
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Długo siedzieliśmy przy laptopach i komputerach, więc żadna klasa nie siedziała długo w szkole.

Największą popularnością wśród uczniów cieszyły się organizowane w szkole wycieczki na

lotnisko Katowice-Pyrzowice, wycieczki klasowe do Energylandii, Krakowa ale również spacery: do

chorzowskiego Zoo, Parku Śląskiego czy nad Trzy Stawy, położonych niedaleko naszej szkoły.



"Patrząc zawsze przed
siebie, myśląc o tym, jak
zrobić jeszcze więcej,
osiągniesz stan umysłu,
w którym nie ma rzeczy

niemożliwych."

ODLOTOWE
PRAKTYKI

Nasi partnerzy nigdy nie zawodzą!

Praktyczna nauka zawodu oraz

organizowanie z ciekawymi gośćmi

to nasza specjalność.

BO NAUKA ZAWODU NIE
MUSI BYĆ NUDNA

KSZTAŁCIMY Z:

 AEROKLUB ŚLĄSKI

 DHL

 GTL SA

 LINETECH SA

 LS AIRPORT

SERVICES

ELTRANS

AKADEMIA WSB
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Pandemia to nie jest przeszkoda, aby

kształcić się zawodowo. W tym czasie na

praktyki wysłaliśmy uczniów trzech

oddziałów klasowych na kierunkach

kształcenia: eksploatacja portów                

 i terminali, technik lotniskowych służb

operacyjnych oraz technik informatyk.

Wszyscy nasi podopieczni w drugim

semestrze mogli uczestniczyć                     

 w spotkaniach i warsztatach zawodowych

z ciekawymi gośćmi. Byli nimi: Barbara

Labus, pilot akrobacyjny; Marta Bil,

założycielka pierwszej w Polsce szkoły dla

stewardess i stewardów; Marek Guzik,

absolwent Technikum Lotniczego, obecnie

student Politechniki Rzeszowskiej na

kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

Tuż przed wakacjami, razem z Akademią WSB, uczestniczyliśmy w warsztatach "Bezpieczne

podróżowanie drogą lotniczą w czasie pandemii Covid-19". Rzutem na taśmę rozpoczęliśmy

kolejne edycje kursów w ramach projektu "Więcej kompetencji zawodowych - Więcej możliwości

na rynku pracy", w ramach którego ruszyły kursy: pilota dronów oraz UDT na operatora wózka

widłowego.



"Prawdziwa pasja,
która płonie w twojej
duszy, to taka, której

nigdy nie można
zgasić."

SUKCESY
UCZNIÓW

Gdyby nie nasi uczniowie nie

osiągalibyśmy tylu sukcesów

edukacyjnych. Dzięki nim możemy

się chwalić naszą skuteczną pracą.

STYPENDYŚCI I LAUREACI

Nasi uczniowie, dzięki własnej pracy            

i zaangażowaniu nauczycieli osiągnęli

znakomite wyniki w licznych konkursach.

Emil Kosylarz (II iL SP) został Laureatem,

zajmując I miejsce, w ogólnopolskim

konkursie języka angielskiego "Olimpus"!

Wysokie miejsca nasi podopieczni zajęli

również w konkursie "FOX". Godnie, jako

jedyna szkoła spoza Krakowa, byliśmy

reprezentowani w konkursie historycznym

"Kraków w cieniu swastyki". Aktywność

uczniów widoczna była również na polu

innych konkursów: plastycznego na temat

funduszy norweskich, fotograficznego

"Zaskakujący język polski" i wiedzy

lotniczej.

OSIĄGNĘLIŚMY
SUKCESY 

W KONKURSACH:

 OLIMPUS (JĘZYK

ANGIELSKI)

 FOX (JĘZYK

ANGIELSKI)

KRAKÓW W CIENIU

SWASTYKI

(HISTORIA)
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Sukcesy naszych podopiecznych przekładają się na: świadectwa z biało-czerwonym paskiem

(razem z klasami maturalnymi 54 świadectw), stypendia Prezesa Zakładu Doskonalenia

Zawodowego (45 kandydatów) oraz Stypendia Prezesa Rady Ministrów, które otrzymają: Martyna

Spura (II eL SP; średnia 5.79) oraz Julia Stemplowska (III eL GIM; średnia: 5.86).



Aktywnie pokazujemy, jakie możliwości

uczniom daje nasza szkoła. Nie tylko

podczas Dni Otwartych (20 marca oraz 28

maja) ale i w codziennej pracy. Do

pracowni awionicznej zakupiliśmy silnik

lotniczy    S-03 z samolotu TS-11 "Iskra".

Ruszył pilotażowy program edukacji

spersonalizowanej (tutoring) dla uczniów

klas technik eksploatacji portów                 

 i terminali. Nasi uczniowie regularnie

uczestniczą w programie "Daily English"    

 w ramach projektu eTwinning.

Zorganizowaliśmy również webinary: "An

Amazing Adventure" dotyczący e-sportu

oraz historyczno-wojskowego o polskich

przygotowaniach do kampanii 1939 roku.

PODWÓJNE DNI
OTWATRE!

Czy w Internecie czy stacjonarnie -

prężnie działamy, aby pokazać, że

w kształceniu, nie tylko zawodowym,

nie mamy sobie równych.

 ON-LINE I STACJONARNIE

"Połączenie sił to
początek, pozostanie

razem to postęp,
wspólna praca to

sukces."

ZAPEWNIAMY:

NOWOCZEŚNIE

WYPOSAŻONE

PRACOWNIE

KREATYWNĄ KADRĘ

NAUCZYCIELI 

TWÓRCZE

PODEJŚCIE DO

PRZEKAZYWANIA

WIEDZY
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Kształcenie zdalne nie przeszkodziło nam w nieszablonowym podejściu do nauki. Aktywne są

nasze media społecznościowe, w których ukazują się filmy, grafiki i projekty edukacyjne:

eksperymenty fizyczne, seria "Niemoralne lektury" oraz infografiki i posty z ciekawostkami.

Naszą pracę doceniają nie tylko uczniowie i rodzice, ale również środowisko lokalne.  Z artykułami     

o Technikum Lotniczym mogliśmy zapoznać się na łamach prasy: gazet "Twoje Tychy" oraz "Nasze

Katowice".



"To już minęło, ten
klimat, ten luz. Ci

wspaniali ludzie nie
powrócą, nie

powrócą już."

ODLECIELI...

Byli z nami przez cztery lata.

Pozostawili wiele wspomnień 

i pięknych chwil, do których

będziemy wracać.

BĘDZIEMY TĘSKNIĆ ZA
NASZYMI MATURZYSTAMI

30 kwietnia w naszej szkole pożegnaliśmy

klasy maturalne na kierunkach

kształcenia: technik awionik, technik

informatyk, technik eksploatacji portów      

i terminali oraz technik lotniskowych służb

operacyjnych. Jesteśmy dumni, że

wypuszczamy ciekawych świata ludzi oraz

świetnie przygotowanych pracowników                    

w dynamicznie rozwijających się branżach:

informatycznej, lotniczej czy logistycznej.

Za nasze wsparcie i zaangażowanie

maturzyści odwdzięczyli się nam

znakomitymi wynikami i prawie

stuprocentową zdawalnością podczas

egzaminów zawodowych i maturalnych.

Już za nimi tęsknimy...

POŻEGNALIŚMY:

LAUREATÓW

KONKURSÓW

JĘZYKOWYCH 

STYPENDYSTÓW

PREZESA RADY

MINISTRÓW

POZYTYWNIE

ZAKRĘCONYCH

PASJONATÓW
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Był to również pierwszy rocznik, który w całości pobierał naukę w naszej siedzibie przy ul.

Krasińskiego 2 i dla którego zorganizowaliśmy, oprócz fakultetów maturalnych, również spotkanie

z psychologami w ramach "Niezbędnika maturalnego", by również mentalnie a nie tylko

merytorycznie przygotować uczniów do najważniejszych egzaminów w ich dotychczasowym

życiu.



"Zawsze wydaje się, że
coś jest niemożliwe,

dopóki nie zostanie to
zrobione."

Projekty edukacyjne to jest ten element

życia szkolnego, w który bardzo lubimy

angażować naszych uczniów. Dzięki temu

Technikum Lotnicze jest jedną z 284 szkół

w Polsce, które otrzymało najwyższą

punktację za zrealizowanie programu

"Giganci finansów osobistych". W efekcie

otrzymaliśmy tytuł "Złotej Szkoły

Narodowego Banku Polskiego"! Edukacja

on-line niesie za sobą nie tylko wygodę ale

i liczne niebezpieczeństwa. Wzięliśmy

udział w projekcie "Przystań      w sieci",

zakończony zorganizowaniem Dnia

Bezpiecznego Internetu. Świadomy uczeń

to również świadomy absolwent.

Wysłaliśmy uczniów na kurs budujący

motywację oraz kompetencje społeczne.

CERTYFIKATY?
Angażujemy się w liczne projekty,

w których uzyskujemy świetne

wyniki. A nasi uczniowie

doświadczenie i umiejętności.

LUBIMY SIĘ NIMI CHWALIĆ!

ZDOBYLIŚMY:

TYTUŁ "ZŁOTEJ

SZKOŁY" NBP

CERTYFIKAT

BEZPIECZNEJ SZKOŁY

W INTERNECIE

1.
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Zgłosiliśmy dwa projekty uczniów w programie EKOczynni. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Poza projektami chętnie uczestniczymy w akcjach: "Żonkile", upamiętniającej powstanie w getcie

warszawskim i "Zespół Kolorowych Skarpetek", wspierającej osób z zespołem Downa oraz

programie wiedzy prawnej dla młodzieży "Problemy Prawa? Prosta sprawa".UCZESTNICZYMY W:

CERTYFIKOWANYCH

PROGRAMACH I 

 PROJEKTACH

OGÓLNOPOLSKICH

1.



Wejdź na stronę technikum.lotnicze.zdz.katowice.pl. Wybierz zakładkę

"Rekrutacja 2021/2022. Zapisz się na naszej stronie. Formularz zapisu

trafi do szkoły. Sekretariat skontaktuje się mailowo.

Skontaktuj się z nami telefoniczne, mailowo lub przez nasze strony

społecznościowe: Facebook i Instagram.

Co zrobić aby do nas dołączyć?

Nie czekaj! Zapisz się już dziś. Zawody przyszłości czekają na Ciebie!

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!
KSZTAŁCIMY ODLOTOWO!

TABLICA (PRZY) LOTÓW
Co zrobić, aby do nas trafić?

Cenne wskazówki

CO NAS CZEKA?:

UPRAGNIONE

WAKACJE!

POWAKACYJNY

POWRÓT DO

SZKOŁY

NOWE WYZWANIA   

 W NADCHODZĄCYM

ROKU SZKOLNYM
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2.

3.
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