
Mechanik lotniczy – film ORE 

https://www.youtube.com/watch?v=ubXn77JVawU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ788yuo5Lc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JuIcF_pZrv8 

 

LOTAMS - Zostań Mechanikiem Wyższych Lotów 

https://www.youtube.com/watch?v=9iPg1TYIywg 

 

O lotnisku Chopina i LOT 

https://www.youtube.com/watch?v=xSyZPV4gW6E 

 

Technik eksploatacji portów i terminali 

https://www.youtube.com/watch?v=dz8mtaLOj-A 

https://www.youtube.com/watch?v=-CU4O9wkvzI 

https://www.youtube.com/watch?v=u-FnagVqv4M 

 

Technik spedytor 

https://www.youtube.com/watch?v=jrvgIkHje20 

https://www.youtube.com/watch?v=GXQoYuX0G3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=0UDlpaXnc28 

Ile zarabia spedytor 

https://www.youtube.com/watch?v=NOYR25nQd_U 

 

Technik transportu kolejowego 

https://www.youtube.com/watch?v=6Fw_3bqKXD8 

https://www.youtube.com/watch?v=GXqJzZecJuc 

https://www.youtube.com/watch?v=ubXn77JVawU
https://www.youtube.com/watch?v=DZ788yuo5Lc
https://www.youtube.com/watch?v=JuIcF_pZrv8
https://www.youtube.com/watch?v=9iPg1TYIywg
https://www.youtube.com/watch?v=xSyZPV4gW6E
https://www.youtube.com/watch?v=dz8mtaLOj-A
https://www.youtube.com/watch?v=-CU4O9wkvzI
https://www.youtube.com/watch?v=u-FnagVqv4M
https://www.youtube.com/watch?v=jrvgIkHje20
https://www.youtube.com/watch?v=GXQoYuX0G3Y
https://www.youtube.com/watch?v=0UDlpaXnc28
https://www.youtube.com/watch?v=NOYR25nQd_U
https://www.youtube.com/watch?v=6Fw_3bqKXD8


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 
Technikum nr 4 Transportowe  

1. Proponowane zawody 
Numer  

oddziału 
ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA 

1 
Technik eksploatacji 
portów i terminali    

SPL.02. Obsługa podróżnych w 
portach i terminalach 
SPL.03. Obsługa ładunków w 
portach i terminalach 

5 lat 

2 

Technik mechanik lotniczy 

TLO.03. Wykonywanie obsługi 
technicznej płatowca i jego 
instalacji oraz zespołu napędowego 
statków powietrznych. 

5 lat 

Technik lotniskowych służb 
operacyjnych 

TLO.02. Obsługa operacyjna portu 
lotniczego i współpraca ze służbami 
żeglugi powietrznej 

5 lat 

3 Technik  spedytor 
SPL.05. Organizacja transportu oraz 
obsługa klientów i kontrahentów 

5 lat 

4 
Technik transportu 
kolejowego 

TKO.07. Organizacja i prowadzenie 
ruchu pociągów 
TKO.08.Planowanie i realizacja 
przewozów kolejowych 

5 lat 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Opis zawodów: 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

• Interesujesz się koleją i wszystkim, co jest z nią związane? 

• Chcesz spróbować swoich sił i poprowadzić lokomotywę, korzystając z wykonanego przez 
naszych uczniów symulatora jazdy pociągiem? 

• Pragniesz „zaopiekować się” zabytkowym parowozem i włączyć się w modernizację makiety 
sterowania ruchem kolejowym? 

• Chciałbyś otrzymywać stypendium finansowane przez PKP PLK, PKP Intercity lub PKP Cargo? 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik transportu kolejowego! 

U nas zdobędziesz zawód gwarantujący zatrudnienie i możliwości rozwoju. 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.: 

• organizować oraz prowadzić ruch pociągów, 

• obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia łączności, 

• nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowych, 

• planować i organizować pasażerskie oraz towarowe przewozy kolejowe, 

• zarządzać taborem kolejowym, 

• planować i realizować przewozy kolejowe, 

Dzięki nam: 

• poznasz krajowe i europejskie prawa i przepisy kolejowe, 

• zgłębisz tajniki budowy taboru kolejowego, 

• zostaniesz specjalistą od infrastruktury kolejowej. 
 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA: 

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów. 

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych. 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 

• Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w: zakładach kolejowych, 
przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego, firmach 
wykonujących prace związane ze spedycją towarów poprzez transport kolejowy, u polskich i 
zagranicznych przewoźników kolejowych, a także w kolejach piaskowych i na bocznicach 
kolejowych. 

• Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na kierunkach: transport, spedycja lub 
logistyka. 

TEN SKŁAD CZEKA NA CIEBIE! 

WSIĄDŹ DO „WŁAŚCIWEGO POCIĄGU” I DOŁĄCZ DO NAS! 

• Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca, tuż obok stacji 
Sosnowiec Główny. 

• Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                           

• Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole. 

• Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie. 



  

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 

Jeżeli chcesz: 

• zdobyć atrakcyjny zawód, 

• pracować w portach lotniczych, morskich, terminalach kolejowych lub samochodowych, 

• obsługiwać podróżnych, 

• zajmować się organizacją prac przeładunkowych oraz magazynowaniem ładunków 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik eksploatacji portów i terminali! 

U nas zdobędziesz zawód umożliwiający Ci funkcjonowanie na zmieniającym się lokalnym i 
światowym rynku pracy. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą, pracującym nad podniesieniem 
jakości usług w portach lub terminalach.  

  

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.: 

• magazynowania ładunków; 

• organizowania i prowadzenia prac przeładunkowych; 

• sporządzania dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów; 

• dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali; 

• dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki 
opakowaniami i kontenerami; 

• obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy 
portów i terminali; 

• obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów; 

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE: 

AU.33 Obsługa podróżnych      

w portach i terminalach. 

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem 
towarów  i ładunków w portach i terminalach. 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 

• Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako pracownik naziemny na lotnisku lub zostać 
jednym z członków personelu samolotu. 

• Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych. 

• Możesz zostać pracownikiem agencji obsługi portów morskich i rzecznych. 

• Czekają na ciebie miejsca pracy w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych. 

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY! 

• Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca. 

• Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli). 

• Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole. 

• Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie. 

 

 



 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 

  

• Chcesz dowiedzieć się, jak funkcjonuje lotnisko i czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów i 
prawidłowym przebiegiem lotu? 

• Zawsze marzyłeś o pracy na lotnisku, w hangarze? 

• Lubisz naprawiać różnego typu urządzenia i mieć bezpośredni wpływ na ich prawidłowe 
funkcjonowanie? 

• Pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód i poznać od kuchni pracę portów lotniczych? 
 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik mechanik lotniczy! 

Z nami zdobędziesz prestiżowy zawód, gwarantujący pracę w wielu firmach na całym świecie. 

  

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.: 

• projektować proste podzespoły i części statków powietrznych, 

• organizować i nadzorować obsługę samolotów, 

• dokonywać oceny technicznej statków powietrznych, 

• czytać dokumentację statku powietrznego, 

• dokonywać obsługi hangarowej statku powietrznego, 

• poświadczać wykonanie obsługi w dokumentacji. 

  

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA: 

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ: 

M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 

  

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 

• Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w: 
- zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, 
- służbach technicznych lotnictwa państwowego, 
- służbach inżynieryjno-lotniczych Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki 
Wojennej 
- w lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – jako personel obsługi 
technicznej. 

• Pracę znajdziesz również na lotniskach aeroklubowych (sportowych) 

  

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY! 

• Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca. 

• Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                           

• Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole. 

• Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie. 

  



  

TECHNIK SPEDYTOR 

  

• Interesujesz się transportem? 

• Jesteś kreatywny i myślisz strategicznie? 

• Masz zdolności organizatorskie i menedżerskie? 

• Szukasz ciekawej i ambitnej pracy? 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik spedytor! 

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności cenione przez firmy transportowe, handlowe, porty 
morskie i lotnicze oraz przedsiębiorstwa transportu kolejowego. Zostaniesz poszukiwanym 
pracownikiem lub pracodawcą, który realizuje się zawodowo w kraju albo za granicą. 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.: 

• zarządzać dostawami, szukać potencjalnych klientów, negocjować ceny i warunki dowozu 
towarów, 

• prowadzić własną firmę spedycyjną i samodzielnie organizować transport towarów zarówno 
w kraju jak i poza jego granicami, 

• wypełniać dokumenty oraz organizować odprawy celne w przypadku eksportu oraz importu 
towarów, 

• organizować załadunek i wyładunek towarów oraz nadzorować cały proces przewozowy i 
operacje przeładunkowe, 

• organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków na zlecenie klienta. 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA: 

 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 

• Po ukończeniu szkoły możesz pracować w przedsiębiorstwach transportowych, 
spedycyjnych, logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich 
przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary. 

• Możesz także znaleźć zatrudnienie w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz 
centrach logistycznych, 

• Obszarem Twoich działań może być transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny, 
śródlądowy, lotniczy i intermodalny. 

• Możesz kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych 

  

DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW CIĄGLE POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY! 

• Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca. 

• Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                           

• Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole. 

• Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie. 

 



 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 

  

• Zastanawiałeś się, jak pracują służby utrzymania lotniska, kto zajmuje się obsługą statków 
powietrznych i pasażerów? 

• Interesuje Cię praca w porcie lotniczym? 

• Zawsze chciałeś wiedzieć, jak funkcjonuje system bezpieczeństwa na lotniskach? 

• Twoją pasją są środki transportu? 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych! 

U nas zdobędziesz zawód, zapewniający Ci solidne podstawy wspomagania kontrolera ruchu 
lotniczego oraz wykonywanie wielu czynności w branży lotniczej. Zostaniesz wysokiej klasy 
specjalistą odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.: 

• analizowania i przetwarzania informacji przekazywanych kontrolerowi ruchu lotniczego, 

• monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego, 

• odczytywania parametrów urządzeń i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych, 

• kontrolowania i właściwej oceny sytuacji panującej na płycie lotniska. 

  

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE: 

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego 

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej 

  

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ: 

• Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako osoba wspomagająca pracę kontrolera ruchu 
lotniczego. 

• Możesz koordynować naziemny ruch lotniczy. 

• Pracę znajdziesz w służbach utrzymania lotniska oraz obsłudze statków powietrznych i 
pasażerów. 

• Możesz wykonywać obowiązki dyżurnego operacyjnego portu lotniczego. 

• Możesz też podjąć studia na kierunkach lotniczych: 

            - zarządzanie portami lotniczymi, 

            - bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,                           

            - zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, 

            - zarządzanie kryzysowe. 

  

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE WYRÓŻNIĄ CIĘ SPOŚRÓD INNYCH! 

• Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca. 

• Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli). 



• Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole. 

• Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie 



Technikum nr 4 Transportowe 

 

https://padlet.com/joannakrupa1/chx08yqfe764c064 

  

Technik eksploatacji portów i terminali 

 

https://padlet.com/joannakrupa1/bbf29cc2dr9gnae 

 

Technik transportu kolejowego 

 

 https://padlet.com/joannakrupa1/d4nrnx0szznuoeol 

 

Technik mechanik lotniczy: 

  

https://padlet.com/joannakrupa62/32k5vv11zleabudm 

 

technik spedytor 

 https://padlet.com/joannakrupa62/vvebb5pwlk45jxzv 

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych 

 

https://padlet.com/joannakrupa62/txudwy9mo29tpqsc 
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https://padlet.com/joannakrupa62/32k5vv11zleabudm
https://padlet.com/joannakrupa62/vvebb5pwlk45jxzv
https://padlet.com/joannakrupa62/txudwy9mo29tpqsc


Wykaz dyżurów –Technikum nr 4 Transportowe 

Lp. Imię nazwisko  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 Ewa Bartosińska 
Wicedyrektor CKZiU 

Skype: Ewa Bartosińska   15.00-17.00   

Tel. 32 266 07 34 w.121  09.00-14.00   11.30-12.30 

2 Agnieszka Kamer 
Kierownik szkolenia praktycznego 

Skype: zawodowe106    10.00-11.00  

Tel. 32 266 07 34 w.159   10.00-14.00   

3 Renata Majewska 
Pedagog szkolny 

Skype: renata.majewskat4@o2.pl  15.00-16.00 15.00-16.00   

4 Dorota Zalas 
Doradca zawodowy 

Skype: live:.cid.cac9c42d7d532438 
 

12.00-13.00   14.00-15.00  

5 Elwira Popczyk 
Nauczyciel wspomagający, rewalidacja 

Skype: epopczyk66@wp.pl 15.00-16.00    15.00-16.00 

6 Jolanta Musialik 
Technik spedytor 

Skype: spedytor 45   09.35-10.35 12.15-13.15  

7 Danuta Juszczyk-Kieliś 
Technik eksploatacji portów i terminali 

Skype: Danka Juszczyk 15.00-16.00  16.00-17.00   

8 Anna Dziagan 
Technik mechanik lotniczy 

Skype: Anna Dziagan 11.30-12.30   17.00-18.00  

9 Ewa Litewka 
Technik lotniskowych służb operacyjnych 

Skype: Ewa Litewka T4  18.00-19.00   18.00-19.00 

10 Rafał Krążek 
Technik transportu kolejowego 

Skype: Rafał Krążek 15.00-16.00   14.00-15.00  

11 Agnieszka Godlewska 
Język angielski, projekty Erasmus+ 

Skype: angielski 209  11.30-12.30  11.30-12.30  

12 Bożena Lasota 
Język polski 

Skype: język polski CKZiUT4    12.35-13.20 12.35-13.20 

13 Daniel Gałużny 
Wychowanie fizyczne 

Skype: Daniel Gałużny 15.00-16.00   15.00-16.00  

14 Anna Nowak 
Matematyka 

Skype: MATEMATYKA   16.00-18.00   

15 Małgorzata Sobaszek 
Historia 

Skype: m.sob 10.00-11.00 10.00-11.00    
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