
TECHNIK AUTOMATYK

Kierunki kształcenia w LZN

Masz możliwość zdobycia pracy we 
wszelkiego rodzaju fi rmach spedycyj-
nych i  transportowych. Na kierunku 
tym zdobędziesz umiejętności organiza-
cyjne, interpersonalne, komputerowe i 
językowe.

OPERATOR OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH
Praca przy urządzeniach skrawających kon-
wencjonalnie i sterowanych numerycznie. 
Większość zakadów mechanicznych poszu-
kuje pracowników z takimi uniejętnościomi.

MECHATRONIK
Praca jako monter i serwisant podzespo-
łów i urządzeń mechatronicznych czy 
operator maszyn manipulacyjnych. Pra-
codawcy poszukują młodych i dobrze wy-
kształconych mechatroników.

Na kierunku tym zdobędziesz tak po-
trzebne w wielu służbach munduro-
wych umiejętności organizacyjno-
-logistyczno-językowe. Jednocześnie 
będziesz miał okazję wzmacniania swo-
jej postawy patriotycznej.

www.lzn.pl

Zdobyta wiedza z maszynoznawstwa, 
mechaniki, rysunku technicznego oraz 
rozwinięcie umiejętności manualnych 
oraz kreatywnego myślenia ułatwią pod-
jęcie pracy w wielu fi rmach.

To połączenie mechaniki, informatyki, 
ektroniki i programowania. Kierunek ten 
rozwija umiejętności techniczne, koncep-
tualne i manualne, a także daje podwali-
ny do dalszego kształcenia się.

Wymaga wielkiej pasji  oraz precyzji, za-
angażowania i odpowiedzialności za  w 
pełni sprawne samoloty. Łączy wiedzę 
mechaniczną ielektroniczną.

Na kierunku tym nabędziesz wiedzy 
i umiejętności do bezpiecznego koordy-
nowania pracy na płycie lotniska wielu 
zespołów odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo ruchu i działanie statków po-
wietrznych. 

Lotnicze Zakłady Naukowe
ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław
tel. 71 798 67 41; 
       504 476 584 
fax.71 798 42 41
Internat: 504 476 623
Dojazd autobusami linii: 
N, 131 /bezpośrednio/; 

Dojazd pośredni:
D, 141, 128, 130 /do Ronda/ 
331 /do Rynku Psie Pole/

www.lzn .pl

e-mail: szkolalzn@poczta.fm

REKRUTACJA – szkola_lzn@poczta.fm

lznschronisko@gmail.com
www.ssm.lzn.pl
tel. SSM - 504 476 625

www.lzn.pl
h� ps://www.facebook.com/Lotnicze-
ZakladyNaukowe/
h� ps://www.youtube.com/channel/
UCvL0VNGehqLpk530pGPdTQA/videos

- systematycznego podnoszenia swoich umiejętności

Aby dobrze wykonywać swój zawód trzeba:

Współpraca

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERA-
CYJNYCH

W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy następujące kierunki kształcenia:

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

TECHNIKUM

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHATRONIK

Automatyk musi mieć zmysł techniczny 
i konstruktorski, musi posiadać umiejęt-
ność abstrakcyjnego myślenia oraz zdol-
ności w zakresie nauk ścisłych. Musi też 
być obeznany z nowinkami technicznymi.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I 
TERMINALI

TECHNIK LOGISTYK

- odpowiedniech kwalifi kacji 
- twórczej wyobraźni 



   4 POWODY, ŻEBY WYBRAĆ LZN

  Technik automatyk

POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY ZAWODY SĄ GWARANCJĄ ZNALEZIENIA 
W PRZYSZŁOŚCI SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY. 

LZN UMOŻLIWIA ROZWIJANIA SWOICH ZAINTERESOWAŃ ORAZ PASJI, 
KTÓRE UŁATWIĄ STUDIOWANIE 

NA KIERUNKACH POLITECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH LUB WOJSKOWYCH

  Technik eksploatacji portów i terminali

> ZAWÓDY, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE NA RYNKU PRACY I NIE TYLKO;)

> DUŻA LICZBA MIEJSC PRACY ORAZ ATRAKCYJNA ŚCIEŻKA KARIERY

Technik logistyk

Logistyka w technikum to przede 
wszystkim wiedza z zakresu magazy-
nowania. Poprzez zajęcia teoretycz-
ne i praktyczne uczniowie nabywają 
wiedzy z organizacji pracy magazynu, 
właściwego dobierania urządzeń do 
składowania, czy sposobów rozmiesz-
czania towarów w magazynie. W cza-
sie nauki dzisiaj najważniejsza wydaje 
się być wiedza z zakresu zarządzania 
zapasami. Sposoby analizy ilości za-
pasów i zasad ich zamawiania oraz 
optymalizacji dają wiedzę przydatną w 
codziennej pracy logistyka na różnych 
stanowiskach.

Ważne są również zasady organizacji 
transportu w przedsiębiorstwie oraz 
określania i zmniejszania kosztów 
transportowych. Podczas zajęć spo-
ro uwagi poświęca się dokumentacji 
transportowej, która nierozerwalnie 
wiąże się z pracą logistyka.
Nie brakuje też zajęć ze sposobów za-
rządzania produkcją, określania ilości 
produkowanych wyrobów, zasad or-
ganizowania cyklu produkcyjnego czy 
określania i minimalizowania kosztów 
produkcji, jak również zajęć poświęco-
nych ekologii - sposobów przeciwdzia-
łania negatywnym wpływom przedsię-
biorstw z różnych branż. 

> MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA RÓŻNYCH UMIEJĘTNOŚCI

> PRZYJAZNA I ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA KADRA NAUCZYCIELSKA:        
   PRACOWNICY NAUKOWI, EGZAMINATORZY, A TAKŻE PRAKTYCY 
   Z BOGATYM DOŚWIADCZENIEM BRANŻOWYM

  Technik lotniskowych służb operacyjnych

  Technik mechatronik


