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We are the shapers

of great minds and

honorable values.

               Technik logistyk OPW
Jeżeli marzysz o klasie mundurowej, to lepiej trafić nie mogłeś.
Jesteśmy JEDYNĄ szkołą w Toruniu, w której prowadzone są
Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem
Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednostką patronacką klas
OPW jest Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
Będziesz uczestniczył/a w zajęciach z: podstaw wychowania
wojskowego (m.in.musztra) szkoleniu z wybranych przepisów
prawa, szkoleniu logistycznym  oraz szkoleniu bojowym (w tym
m.in. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obrona przed
bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie
medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe). Na
koniec nauki w ostatniej klasie zrealizowany zostanie 5-dniowy
obóz szkoleniowy.
MON stworzyło bardzo korzystne warunki dla uczestników
programu. Placówki otrzymują dotację celową, którą
przeznaczają na zakup wyposażenia specjalistycznego i
jednolitych ubiorów mundurowych dla uczniów oraz na
inwestycje służące prowadzeniu zajęć specjalistycznych.
Pamiętaj, że przede wszystkim uczysz się na kierunku technik
logistyk, a zajęcia mundurowe są uzupełnieniem …Program
Oddział Przygotowania Wojskowego zakończony jest egzaminem
teoretycznym i praktycznym  oraz obozem szkoleniowym.
Absolwent programu uzyskuje  certyfikat i zaświadczenia o
zrealizowaniu treści programowych.

Dlaczego warto kształcić się w tym zawodzie?

Zawód daje możliwość ubiegania się o dobrą, ciekawą i
rozwojową pracę. Szerokie możliwości podjęcia pracy w różnych
obszarach gospodarki.

Zawód technik logistyk OPW jest idealny dla
osoby o dobrej sprawności fizycznej, zorganizowanej, umiejącej
przystosowywać się do trudnych warunków, zdyscyplinowanej,
odpornej psychicznie, wiążącej swoją przyszłość z pracą w
jednostkach mundurowych; 

gotowej na nowe wyzwania i ciągły rozwój, ponieważ
praca logistyka zarówno w przedsiębiorstwie jak i jednostce
wojskowej ma charakter umysłowy i zespołowy.

W zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska, praca
wymaga współpracy z innymi, delegowania zadań i nadzoru ich
pracy, podejmowania decyzji. 
To zawód pełen perspektyw i sporych możliwości dający
możliwość rozwoju, awansu i bezpieczeństwa finansowego.

 Nauka w tym zawodzie trwa 5 lat.

Jak wygląda praktyka zawodowa?
Praktyczne przedmioty zawodowe uczniowie odbywają w
nowoczesnych pracowniach. 

W trakcie nauki przewidziane są praktyki zawodowe w
najlepszych firmach produkcyjnych, logistycznych i
transportowo-spedycyjnych Torunia i okolicy, takich jak: 81
Batalion Lekkiej Piechoty, Elana PET, Emtor, Servitor, Geofizyka
Trans-Gaz, CON-GRAPH Polska, Neuca SA i wiele innych. 

Uczniowie mają także możliwość realizacji stażu zawodowego w
krajach UE w ramach projektu Erasmus+

Perspektywy zawodowe po szkole 

Zawód daje możliwość ubiegania się o dobrą, ciekawą i
rozwojową pracę. Szerokie możliwości podjęcia pracy w różnych
obszarach gospodarki. Ukończenie Programu Oddział
Przygotowania Wojskowego (zakończone egzaminem
teoretycznym i praktycznym oraz uzyskaniem stosownego
certyfikatu i zaświadczenia) umożliwia odbycie skróconej służby
przygotowawczej oraz trzymanie dodatkowych punktów przy
rekrutacji na uczelnie wojskowe.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy logistyki

Zabezpieczenie majątku
Planowanie procesów transportowych

Organizacja pracy magazynu
Język niemiecki dla logistyków

Przyjmowanie i wydawanie zapasów
Przechowywanie zapasów

Obsługa klientów i kontrahentów
Organizacja procesów transportowych

Dokumentacja realizacji procesów
transportowych

Specjalizacja logistyczna
PRAKTYKA ZAWODOWA**

Szkolenie mundurowe
Przygotowanie wojskowe

 
Przedmioty związane z realizacją  programu

OPW:

Rekrutacja do oddziału
 

Niezbędne jest  zaświadczenie lekarskie od lekarza
medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do wykonywania/ pobierania praktycznej nauki zawodu
 

- pozytywny wynik próby sprawności fizycznej  
(art. 143 ustawy prawo oświatowe)

 
- orzeczenie lekarskie  

(art. 143 ustawy prawo oświatowe)
 

- obywatelstwo polskie
(art. 98a ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku

obrony)


