




Kształcimy w zawodach:

• technik energetyk

• technik geodeta

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej

• technik elektryk

• technik logistyk



 technikumnr6legiony@ckziu25.sosnowiec.pl



Technik Logistyk
Charakterystyka zawodu

Logistyk  zajmuje się procesem planowania, a następnie realizowania i kontrolowania 

przepływu surowców, produktów oraz materiałów z jednego punktu do drugiego. 

Należy do niego także obsługa klienta, prognozowanie popytu, kontrola zapasów, 

przepływ informacji, realizacja zamówień, transport, składowanie.

zatrudnienie

- w każdej firmie w dziale logistyki 

- przedsiębiorstwa produkcyjne jako np. specjalista do spraw zaopatrzenia

- firmy: dystrybucyjne, handlowe, transportowe, spedycyjne

- magazyny

przeciwwskazania

- dobra kondycja fizyczna

- sprawny zmysł równowagi

- dobry wzrok

- dobra koordynacja ruchowa



Technik Logistyk

Charakterystyka procesu kształcenia

Uczeń otrzymuje na koniec kształcenia świadectwo ukończenia szkoły a po 

zdaniu dwóch kwalifikacji dyplom technika w zawodzie.

Czas trwania nauki 5 lat

Kwalifikacje w zawodzie SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Praktyka zawodowa W klasie trzeciej i czwartej - 4 tygodnie

Współpraca 

z pracodawcami

Saint Gobain

Pracownie kształcenia praktycznego Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowni 

magazynowej i pracowni transportu

Wycieczki dydaktyczne Centrum Dystrybucji Biedronka, Centrum 

Logistyczne Gliwice





Tak wyglądają zajęcia

technika logistyka

YT

https://www.youtube.com/watch?v=5Cm2RiSmeEM


Harmonogram rekrutacji

Składanie wniosków 16.05 – 20.06.2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosków 24.06 – 13.07.2022 r. do godz. 15.00

(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 20.07.2022 r.

Wydawanie skierowań na badanie lekarskie 16.07 – 25.07.2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia 21.07 – 28.07.2022 r.  do godz. 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych 29.07.2022 r. do godz. 14.00



Oceny na świadectwie ukończenia szkoły, 

które liczą się do punktacji

Obowiązkowo

• język polski

• matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, plastyka

• technik energetyk: informatyka, technika

• technik elektryk: informatyka, technika

• technik logistyk: informatyka, technika

• technik geodeta: informatyka, technika



Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska 

im. Legionów Polskich

adres: ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec

telefon: 32 2935252

strona szkoły: https://t6.ckziu25.sosnowiec.pl/pl

facebook:  https://pl-pl.facebook.com/Technikum6.Sosnowiec

mail dla kandydatów:  technikumnr6legiony@ckziu25.sosnowiec.pl


