
 

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA PERSONELU POKŁADOWEGO 
 
Jeżeli w życiu nie boisz się wyzwań, jesteś ciekawy świata i ludzi, masz w sobie dużo empatii,  

jesteś odporny na stres, potrafisz współpracować w grupie, lubisz podróżować  i marzy Ci się praca 
„w chmurach” to klasa właśnie dla Ciebie. Przekonaj się sam! Tworzymy tę klasę z myślą 
o absolwentach gimnazjum, którzy planują związać swoją przyszłość z pracą w dynamicznie 
rozwijającym się sektorze transportu – w liniach i portach lotniczych oraz firmach zajmujących się 
transportem pasażerskim. 

Nauka trwa 3 lata i kończy się maturą. W programie nauczania przedmioty ogólnokształcące 
realizowane są w zakresie podstawowym w pierwszej klasie, język angielski od klasy pierwszej 
w zakresie rozszerzonym, a geografia i wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym od klasy 
drugiej.  

 
W drugim i trzecim roku nauki planowane są zajęcia uzupełniające, które przybliżą Ci znajomość 

realiów pracy obsługi pokładowej i naziemnej portów lotniczych. W czasie realizacji programu 
poznasz historię lotnictwa, budowę samolotu, zasady obsługi pasażera przed i w trakcie podróży, 
zasady bezpieczeństwa w usługach transportowych, różnice międzykulturowe. Tematyka zajęć 
przybliży Ci pracę lotniska, pozwoli poznać specyfikę zawodu, standardowe obowiązki personelu 
pokładowego, zasady savoir vivre. Z nami będziesz rozwijać sprawność fizyczną, opanujesz zasady 

udzielania pierwszej pomocy, sztukę samoobrony, pływania i strzelania. Dołożymy wszelkich 
starań, abyś mógł brać udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych 
pracowników portu lotniczego oraz linii lotniczych. Wybrane zajęcia będziemy realizować również 
w ramach współpracy z 3 Warszawską Brygadą Rakietowej Obrony Powietrznej.  
 
W cyklu kształcenia chcemy przygotować naszych uczniów do udziału w rekrutacji na stanowiska 
pracownika personelu pokładowego lub portu lotniczego, ale dzięki możliwości realizacji 

przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jako absolwent tej klasy będziesz miał także możliwość 
podjęcia studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na wielu wyższych uczelniach. 
 
W ramach współpracy szkoły z firmą PROWORK po zakończeniu nauki masz możliwość aplikowania 

na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych lub krajów europejskich jako Au Pair w celu pogłębienia 
znajomości języka obcego. 
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