
 

ROZWIŃ Z NAMI SKRZYDŁA! 

NOWY KIERUNEK! TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁU ŻB OPERACYJNYCH  

Jesteśmy pierwszym rocznikiem kierunku technik 
lotniskowych słu żb operacyjnych w Zespole Szkół 
Ogólnokształc ących i Technicznych w Wojkowicach. 

W ramach kierunku jesteśmy przygotowywani do 
wykonywania zadań zawodowych związanych z: 
planowaniem, organizacją oraz nadzorowaniem prac 
lotniskowych, zapewnieniem bezpieczeństwem portu 
lotniczego, koordynacją obsługi naziemnej samolotów na 
płycie lotniska. 

Oprócz zajęć o charakterze warsztatowym, odbyliśmy szereg 
wyjazdów studyjnych i wycieczek: 

 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice 
dowiedzieliśmy się jak zapewnić bezpieczeństwo 
operacji lotniczych, 

 w hangarze firmy Linetech zobaczyliśmy z bliska, jak 
wygląda serwisowanie samolotu, 

 odwiedziliśmy także Port Lotniczy Łódź im. Władysława 
Reymonta, gdzie poznaliśmy tajniki pracy marszałka, 

 uczestniczyliśmy w kursie organizowanym przez 
Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych, 

Ponadto przeszliśmy szkolenie z:  
 latania dronem, 
 kontroli bezpieczeństwa, 
 procedur ewakuacyjnych. 

Jesteśmy tak że na Facebooku – odwied ź nasz profil AiR Class Wojkowice:  
https://www.facebook.com/AiRClassWojkowice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

A tak wygl ądają nasze zajęcia:  

    
 

 



ROZWI Ń Z NAMI SKRZYDŁA! 

Marzysz o karierze w lotnictwie? Chcesz ustawiać samoloty na płytach postojowych? 
Chciałbyś współpracować z kontrolerami ruchu lotniczego? Pasjonujesz się lotnictwem i 

nowymi technologiami? Pragniesz polatać dronem? Jeśli tak, to… 
 

NOWY KIERUNEK!  
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁU ŻB OPERACYJNYCH  

 
…jest właśnie dla Ciebie! 

 
Nasze auty to: 

 spotkania z ekspertami z zakresu lotnictwa 
 nauka latania dronem 
 współpraca z portem lotniczym Katowice – Pyrzowice i 

Politechniką Śląską 
 dwa języki obce ukierunkowane zawodowo 
 nowoczesny zawód na przyszłość 

Masz szansę na: 
 przygotowanie do zdania dwóch egzaminów 

potwierdzające kwalifikacje z „obsługi operacyjnej portu 
lotniczego oraz „prowadzenia działań we współpracy ze 
służbami żeglugi powietrznej, 

 zdobycie państwowego dyplomu technika, 
 przeżycie fantastycznej przygody z lotnictwem! 

 
W ciągu 4 lat nauki, wykorzystując nowoczesne 
technologie i zabawę, przygotujemy cię do: 

 współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi 
powietrznej, 

 podejmowania działań w zakresie ochrony portu 
lotniczego, 

 oceny stopnia zagrożenia i organizacji działań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie 
lotniczym, 

 śledzenia zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego, 
 nadzorowania i koordynacji obsługi naziemnej statków 

powietrznych na płycie lotniska, 
 przekazywania informacji niezbędnych w codziennej pracy 

lotniska, 
 wspomagania obsługi samolotów, pilotów i pasażerów. 

 
Absolwenci naszej szkoły będą mogli podjąć pracę nie tylko na 
lotniskach, ale także w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia, firmach 
serwisujących samoloty, urzędach i agencjach  lotniczych. 
 

Zostań kolejnym rocznikiem kierunku  

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁU ŻB OPERACYJNYCH 
Twoje szanse na rynku pracy wzrastają! 

 

CZEKAMY NA CIEBIE!!!  

 
 

 

 
 

 


