Technik eksploatacji portów i terminali

Kwalifikacje zawodowe:




branża spedycyjno-logistyczna (SPL)
SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Symbol cyfrowy zawodu: 333106
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik eksploatacji
i terminali powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

portów

1) w zakresie kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach:
a) organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
b) wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach.
2) w zakresie kwalifikacji SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach:
a) organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach,
b) prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach,
c) organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach
lotniczych, morskich, kolejowych , samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju
jak i za granicą. Uczeń otrzymuje dyplom technika w języku polskim jak również angielskim.
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć również pracę w charakterze personelu pokładowego,
technicznego i obsługi pasażerskiej.
Szkoła dysponuje znakomicie wyposażoną pracownię TEPiT wykonaną w ramach projektu
unijnego „OKNO NA KARIERĘ”, którego realizacja rozpoczęła się w roku szkolnym 2019/20.
W ramach projektu zmodernizowano klasopracownię, doposażono ją w sprzęt komputerowy

i specjalistyczne programy. Zakupiono 15 laptopów, monitor dotykowy „75 cala” ( Aktywna
tablica), zestaw do planowania ładunków.
W latach 2021/22 planowane są dalsze doposażenia pracowni m.in. w stanowisko obsługi
pasażerskiej. W szkole znajdują się 2 w pełni wyposażone pracownie przygotowane do egzaminów
zawodowych. W ramach projektu uczniowie jak i nauczyciele zawodu będą uczestniczyć w wielu
szkoleniach, kursach i warsztatach zawodowych pod okiem wykwalifikowanych specjalistów
w tej dziedzinie. Zaplanowano również wycieczki zawodowe m.in. na lotnisko Chopina
w Warszawie, lotnisko Balice w Krakowie, Dworzec Centralny w Warszawie, Metro, Magazyny
oraz Firmy transportowe .

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, język angielski, dodatkowe godziny z j.niemieckiego

Egzamin zawodowy:
SPL.02(I kwalifikacja)- klasa III – I semestr,
SPL.03(II kwalifikacja)- klasa V- I semestr

Praktyka zawodowa:
Część I (140 godzin)- w klasie III,
Część II (140 godzin)- w klasie IV

Wraz z oryginałami świadectw uczeń zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu w danym zawodzie.

