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Szkoła w ścisłym centrum Katowic



Technikum Lotnicze
❖Wszystkie klasy  Technikum Lotniczego to klasy mundurowe

❖ Za naukę na kierunkach obowiązuje miesięczne czesne



Kierunki Kształcenia

➢Technik awionik
➢Technik mechatronik
➢Technik eksploatacji portów 

i terminali
➢Technik lotniskowych służb operacyjnych
➢Technik informatyk NOWOŚĆ →z innowacją 
e-sportową!!!   



➢ Jak funkcjonuje lotnisko

➢ Jak działa terminal pasażerski „od kuchni”

➢ Jak przygotować samolot do odlotu w 25 minut

➢ Jak rozmieszcza się ładunki w samolocie

➢ Ile ton frachtu może jednorazowo zabrać Boeing 767

➢ Jak transportować i przechowywać materiały niebezpieczne

Technik eksploatacji portów i terminali wie:



➢ Przedsiębiorstwa spedycyjne
➢ Przedsiębiorstwa transportowe
➢ Agencje obsługi portów morskich i rzecznych 
➢ Terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe

Technik eksploatacji portów i terminali

POTENCJALNI PRACODAWCY



Technik awionik

Absolwent kierunku awionika to technik obsługujący
elektronikę na pokładach statków powietrznych.
Zawód jest bardzo poszukiwany na świecie ze względu
na małą ilość szkół kształcących w zawodzie.



SYMULATOR 

LOTÓW



Technik 
Mechatronik



Technik 
Mechatronik

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych
z projektowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów
mechatronicznych, a zwłaszcza do:
•projektowania i konstruowania urządzeń i systemów 
mechatronicznych
•montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych
•programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych
•diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych



POTENCJALNE ZAWODY

Technik mechatronik

• Konstruktor

• Technolog

• Mistrz

• Kierownik działu obsługi i napraw

• Zaopatrzeniowiec

• Sprzedawca sprzętu mechatronicznego

• Diagnosta i serwisant sprzętu mechatronicznego,

• Przedsiębiorca- prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej



Technik Lotniskowych Służb 

Operacyjnych

POTENCJALNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA

• Stanowiska kontroli bezpieczeństwa

• Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej

• Praca w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia

lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą

zdatnością do lotów

• Praca u agentów obsługi naziemnej statków

powietrznych

• Praca w lotniczych ośrodkach

naukowo-badawczych

• Praca w państwowym organie

zarządzania ruchem lotniczym



PRAKTYKI
zawodowe w 
najlepszych 

firmach branży 
lotniczej!



KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Technik Informatyk z innowacją
E- SPORTOWĄ!

 Serwisowanie komputerów i diagnostyka
Administrowanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwo 

systemów
Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi
Produkcja i projektowanie gier komputerowych

POTENCJALNE ZAWODY
• Serwisanci

• Administratorzy

• Konserwatorzy sprzętu

• Administratorzy baz danych i sieci 

• Projektanci

• Graficy

• Projektanci gier komputerowych



PROJEKTY



Hiszpania Zawodowo



KORZYŚCI
• Uczniowie naszego Technikum Lotniczego 

mają możliwość udziału w kursach 

organizowanych przez 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach ze zniżką do 20%

m. in. Kurs prawa jazdy


