
Technik eksploatacji 
portow i terminali

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizac-
ja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych 
z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. 
Absolwent potra�  obsługiwać środki transportu w portach 
morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowy-
ch i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy 
ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nad-
zoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techni-
czny przed podjęciem pracy i zabezpiecza je po zakończeniu. 
Organizuje pracę związaną z przeładunkiem i składowaniem 
towarów. Zabezpiecza ładunki przed uszkodzeniami. Nadzoruje 
sortowanie, ważenie ładunków i ich etykietowanie.Organizuje 
przewozy wewnątrz portów i terminali. Pobiera i zdaje sprzęt 
przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje

Technik mechanik lotniczy
Najlepszym przyjacielem pilota jest - technik mechanik lotniczy 

prowadzi naprawy główne oraz modyfi kacje statków powie-
trznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego. Dokonuje  
szczegółowych ocen  technicznych statków  powietrznych, ich 
zespołów i wyposażenia. Nadzoruje prowadzenie dokumen-

tacji przebiegu  napraw. 
Poświadcza bieżącą 
zdatność do lotu statku 
powietrznego. Praca tech-
nika mechanika lotniczego 
odbywa się w pomiesz-
czeniach zamkniętych, 
w  hangarach i wnętrzach 
statków powietrznych lub  
płytach przedstartowych, 

w różnych warunkach meteorologicznych.
Technik mechanik  lotniczy to wyjątkowo atrakcyjny zawód 

o długiej historii i wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na rynku 
pracy.

Lotnicze Zakłady Naukowe
ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław

tel. 71/ 345 61 79; 345 68 82; 345 68 86;
               794 62 92
fax 71/  794 62 91

www.lzn.pl
e-mail: szkolalzn@poczta.fm

Rekrutacja:
szkola_lzn@poczta.fm
www.lzn.pl zakładka Rekrutacja

Dojazd:
bezpośredni - autobus linii: N, 131
pośredni /do rynku Psiego Pola, 
tam przesiadka lub na piechotę/ - 
autobus linii: D, 141, 130, 128

DZIEŃ OTWARTY
Lotnicze Zakłady Naukowe - ZAPRASZAJĄ

Technik informatyk 
Zawód ten jest nadzwyczaj atrakcyjny i bardzo 

poszukiwany na rynku pracy. Ogromny rozwój 
technik komputerowych powoduje, iż zawód 
informatyka jest aktualnie jednym z najpopu-

larniejszych i najbardziej 
poszukiwanych. Sprzęt kom-
puterowy funkcjonuje dzisiaj 
w każdej � rmie i niemalże w 
każdym domu i jak każdy inny 
sprzęt wymaga konserwacji, 
naprawy i modernizacji. W 
ostatnich latach wzrosło też 
zapotrzebowanie na admini-

stratorów sieci komputerowych, administratorów 
baz danych oraz gra� ków.Informatyka to bardzo 
nowoczesna i szybko rozwijająca się dziedzina 
wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich 
sferach naszego życia. Zawód ten charakteryzuje 
się uniwersalnością, można go wykonywać nie 
tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach 
informatycznych, ale również tam, gdzie jest 
wprowadzana informatyzacja.

W roku szkolnym 
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Nowe kierunki 
kształcenia

w technikum i ZSZ
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Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

Operator obrabiarek skrawających
Absolwent będzie potrafi ł m.in. czytać dokumen-

tacji technicznej, wykonywać pomiary, dokonywać  
obróbki ręcznej, toczenia i frezowania, będzie 
obsługiwał obrabiarki sterowane numerycznie, 
dokonywał montażu, demontażu i naprawy maszyn 
i urządzeń, nauczy sie spawania różnymi meto-
dami.

Monter mechatronik
Po ukończeniu tej szkołay 

uczeń będzie potrafi ł  czytać 
dokumentację techniczną, 
wykonywać pomiary elektryczne   i elektronicz-
ne, dokonywać  montażu i demontażu urządzeń 
mechatronicznych, a także kontrolować pracę ele-
mentów i podzespołów urządzeń mechatroniczny-
ch, dokonywać napraw, konserwacji i uruchomiac 
urządzenia mechatroniczne.

Technik mechatronik
Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym, 

łączącym zawód MECHAnika oraz elekTRONIKA. Mecha-
tronika - to dziedzina techniki wymagajaca znajomości 
zagadnień z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elek-
troniki i informatyki. Kandydat do zawodu 
powinien więc interesować się zagadnie-
niami ogólnotechnicznymi i przedmiotami 
ścisłymi oraz informatyką.

   Pojawienie się nowoczesnych technologii 
w przemyśle, powoduje, że MECHATRONIK 
jest aktualnie bardzo atrakcyjnym i poszuki-
wanym na rynku pracy zawodem.

Zakres przyszłych zadań zawodowych 
obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających 
obecnie do wszystkich dziedzin życia, współczesnych 
programowanych i sterowanych urządzeń mechanicz-
nych. Sprzęt AGD, samochody, windy, urządzenia klima-
tyzacji, obrabiarki sterowane numerycznie, to przykłady 
rozwiązań mechatronicznych.

Technik mechanik
Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko 

wykwalifi kowaną kadrę techniczną, w szczególności doty-
czy to operatorów maszyn 
sterowanych numerycznie 
oraz specjalistów od kom-
puterowego wspomagania 
projektowania i wytwarza-
nia CAD/CAM.

Zawód ten obejmuje swym 
zasięgiem takie zagadnienia 

jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i 
naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.  Podstawowym 
celem kształcenia w zawodzie technik mechanik jest przygo-
towanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, pro-
dukcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń 
technicznych.
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