TECHNIK LOGISTYK

Okres nauki:

4 lat

Podbudowa:

gimnazjum

Nabór planowany jest do:
 1,5

klasa

z

nachyleniem

programowym

„Logistyka

w

służbach mundurowych – sprawni jak żołnierze” (42 osoby),
 1 klasa z nachyleniem programowym „Eurologistyka” (28
osób).

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji:
 AU.22. Obsługa magazynów
 AU.32. Organizacja transportu
uzyskuje tytuł technika logistyka.
W wyniku procesu kształcenia uczeń zdobywa szereg przydatnych
umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego, wykorzystania
narzędzi informatycznych, procesów ekonomicznych przydatnych

na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
handlowych i usługowych, gospodarki zapasami i magazynem,
planowania, rachunkowości i korespondencji handlowej.
Technik logistyk to specjalista od zaopatrzenia we wszystko, co
konieczne

w procesie

produkcji

w

firmie,

specjalista

od

transportu. Odpowiada za to, aby towary sprawnie przemierzały
kraj, Europę, cały świat w sposób EFEKTYWNY, EKONOMICZNY,
BEZPIECZNY.
Logistyk potrzebny jest już teraz wszędzie!
Może pracować:
 w portach,
 na lotniskach,
 w dużych magazynach,
 w biurach projektowych,
 w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych,
 w zakładach komunikacyjnych.
Logistyk to człowiek kreatywny, przedsiębiorczy... Skutecznie:
 obniża koszty i poprawia obsługę klienta,

 kieruje firmę w stronę sukcesu na rynkach polskich i
zagranicznych.
W zawodzie technik logistyk realizowana będzie od nowego roku
szkolnego innowacja pedagogiczna, umożliwiająca uczestnictwo
między

innymi

w

zajęciach

z

ratownictwa

medycznego,

samoobrony dla dziewcząt i chłopców, strzelectwa, zwiększonej
ilości

godzin

zajęć

wychowania

fizycznego

i

edukacji

dla

bezpieczeństwa.
Zajęcia będą prowadzone we współpracy z 10 Opolską Brygadą
Logistyczną.

Niezbędnym

uzupełnieniem

praktycznych

umiejętności zawodowych uczniów będą realizowane m.in. na
terenie Opolskiej Brygady Logistycznej praktyki zawodowe, zajęcia
warsztatowe oraz pokazy. Ponadto w ramach współpracy z
wyższymi uczelniami zaplanowano udział w specjalistycznych
formach wykładowo - warsztatowych.

Model absolwenta
Technik logistyk, to osoba, która potrafi umiejętnie planować
szereg działań. Charakteryzuje się systematycznością, kultura
osobista, umiejętnościami interpersonalnymi, przedsiębiorczością
oraz elastycznością w działaniu.

Absolwent szkoły przygotowany jest do:
 sporządzania dokumentów logistycznych,
 prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi
i zagranicznymi,
 organizowania
realizacji

lub

współdziałania

zaopatrzenia,

przy

magazynowania,

organizacji

i

transportu

i

dystrybucji,
 zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw,
 obliczania kosztów magazynowania towarów,
 dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych
w obsłudze łańcucha dostaw,
 obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w
logistyce,
 prezentowania działalności marketingowej na rynku usług
logistycznych.

