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Stan szkolnictwa zawodowego Miasta Białegostoku
Białystok, czerwiec 2011 r.

Zespół ds. modernizacji kształcenia zawodowego 



Białystok inicjatorem wdra żania  zmiany

Tydzień
na Rzecz Kariery

12-16 marca 2012 r.
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4 Promotorów zmian kształcenia zawodowego

9 Ekspertów kształcenia modułowego

Nina Klebus - ZSZ nr 2 w Białymstoku
Lucja Orzechowska - Urząd Miejski  w Białymstoku
Małgorzata Sutuła – ZSBiG w Białymstoku
Helena Zieńko - ZSZ nr 2 w Białymstoku

• Brajer Lucyna
• Klebus Nina
• Krasnodębska Bożena 
• Kuli ński Ryszard
• Leszczyńska Elżbieta
• Mróczyński Eugeniusz
• Orzechowska Lucja
• Zieńko Helena 
• Żukowska Maria
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XIII BiaXIII Bia łłostockie Forum Szkostockie Forum Szkóółł
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RozstrzygniRozstrzygnięęcie IV edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach cie IV edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach 
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Targi z udziaTargi z udziałłem Pracodawcem Pracodawcóów w 
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Stypendia za innowacyjną myśl techniczną



Białystok inicjatorem wdra żania  zmiany

Informator o szkoInformator o szkołłach ach ponadgimnazjalnychponadgimnazjalnychprowadzonych prowadzonych 
przez Miasto Biaprzez Miasto Białłystok na rok szkolny 2012/13ystok na rok szkolny 2012/13
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PPłłyta CD z ofertyta CD z ofertąą ksztakształłcenia cenia ponadgimnazjalnegoponadgimnazjalnegooraz zajoraz zajęćęć
pozalekcyjnych dedykowanych mpozalekcyjnych dedykowanych młłodzieodzieżży oraz rodzicom y oraz rodzicom 
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Elektroniczne wspomaganie systemu rekrutacji Elektroniczne wspomaganie systemu rekrutacji 
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FilmFilm
Zawód - człowiek sukcesu

Film „Zawód Człowiek Sukcesu”
zrealizowany przy finansowym wsparciu Prezydenta Miasta  Białegostoku

w filmie wystąpili:
Elwira  Horosz – stylistka, projektantka mody

Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
Danuta Kaszyńska –Przewodnicząca Podlaskiego Forum Gospodarczego

Jan Zadykowicz –Prezes Jazon Sp. Z o.o.
Słuchacze, Uczniowie, Nauczyciele:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 
w Białymstoku

Realizator
Agencja Artystyczna PRO-ARTEprzy współpracyCentrum Kształcenia Ustawicznego 

w Białymstoku.
Pomysłodawca Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
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Wdrożenie rekomendowanych rozwiązań
z VII edycji konferencji

„Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy”
ph. „Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu”

Białystok, 17 marca 2011r.
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1.  Wsp1.  Wspóółłpraca z pracodawcami dotyczpraca z pracodawcami dotycząąca realizacji praktyk zawodowych ca realizacji praktyk zawodowych 

OOrganizacja rankingu poszukiwanych na rynku zawodrganizacja rankingu poszukiwanych na rynku zawodóóww

Realizacja rankingRealizacja rankingóów w -- wywiady, ankietywywiady, ankiety

•• ranking poszukiwanych na rynku zawodranking poszukiwanych na rynku zawodóów prezentowanych                       w prezentowanych                       
w Szkolnym Ow Szkolnym Ośśrodku Karieryrodku Kariery

•• „„ TwTwóój zawj zawóód przyszd przyszłłoośścici”” -- ankietaankieta
•• „„ Dlaczego wybraDlaczego wybrałłeeśś nasznasząą szkoszkołęłę??”” -- ankietaankieta
•• „„ Wybory przedsiWybory przedsięębiorcbiorcóóww”” -- wywiadwywiad
•• badanie preferencji edukacyjnych i aspiracji zawodowych ucznibadanie preferencji edukacyjnych i aspiracji zawodowych ucznióów w 

ostatnich klas szkostatnich klas szkóółł śśrednich rednich –– ankietaankieta
•• ranking zawodranking zawodóów deficytowych i nadwyw deficytowych i nadwyżżkowych w wojewkowych w wojewóództwie dztwie 

podlaskim podlaskim 
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BBadanie potrzeb kompetencyjnych zakadanie potrzeb kompetencyjnych zakłładadóów pracy wskazujw pracy wskazująących nisze kompetencyjnecych nisze kompetencyjne

Nisze kompetencyjne:

• uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy 
abonenckich, montaż i eksploatacja sieci rozległych

• obsługa specjalistycznych programów komputerowych
• umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczno-

technologiczną
• praktyczna umiejętność spawania
• montaż podzespołów precyzyjnych; 
• obsługa specjalistycznych programów administacyjno-

logistyczno-transportowych
• umiejętność obsługi gościa na sali konsumpcyjnej
• słaba znajomość najnowszych  branżowych  programów 

komputerowych
• obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego 

wspomagającego użytkownika z dysfunkcją wzroku
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WWspomaganie realizacji procesu ksztaspomaganie realizacji procesu kształłcenia zawodowegocenia zawodowego

Formy wspomagania:

• udział uczniów w zajęciach organizowanych we współpracy z Politechniką
Białostocką

• realizacja międzynarodowych projektów partnerskich w zakresie szkolenia 
zawodowego - program LLP Leonardo da Vinci

• współtworzenie warsztatów szkolnych we współpracy z firmami 
budowlanymi, mechanicznymi, elektronicznymi

• zaopatrzenie młodzieży przez firmy w ubrania robocze i sprzęt ochrony 
osobistej

• specjalistyczne szkolenia uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu
• warsztaty z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
• dodatkowe praktyki zawodowe 
• wycieczki szkoleniowe
• lekcje on-line,lekcje na zamówienie, seminaria szkoleniowe, certyfikowane 

szkolenia, zajęcia warsztatowe,
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RRozwozwóójj wspwspóółłpracy z pracodawcami zagranicznymi w oparciu o dobre praktykipracy z pracodawcami zagranicznymi w oparciu o dobre praktyki

Zawód
liczba uczniów

realizujących praktyczną
naukę zawodu

liczba 
nauczycieli

Kraj 
pochodzenia
pracodawcy

Technik mechanik 10 2 Lipsk- Niemcy
Technik 

mechatronik 
10 2 Lipsk- Niemcy

technik hotelarstwa 30 2 Niemcy
technik obsługi 

turystycznej
2 1 Niemcy

kucharz 9 Niemcy



Białystok inicjatorem wdra żania  zmiany

RRealizacjealizacja a praktyk zawodowych w firmach symulacyjnychpraktyk zawodowych w firmach symulacyjnych

Nazwa  szkolnej firmy symulacyjnejliczba uczniów zawód

Natura Podlasia sp z o.o. 15 

technik prac 
biurowych

Miniprzedsiębiorstwo DMUS 10

technik spedytor, 
technik technologii 

żywności

"Przedsiębiorstwo symulacyjne" 44 technik budownictwa 

"Przedsiębiorstwo symulacyjne" 56 technik geodeta

Procelit - spółka z o.o. 20 technik handlowiec 
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ŁŁąączeniczeniee realizacji praktyk zawodowych w zakrealizacji praktyk zawodowych w zakłładzie i szkolnej firmie symulacyjnejadzie i szkolnej firmie symulacyjnej

Nazwa  zakładu 
praktycznej nauki 

zawodu
Nazwa  szkolnej firmy 

symulacyjnej zawód

CEZAR S.A, 
MASTERPRES S.A symulator druku technik poligraf 

Wojewódzki Związek 
Melioracji i 

UrządzeńWodnych

symulator placu budowy
dobór oczyszczalni 

przydomowej technik inżynierii 
środowiska i melioracji 
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AAktualizacja wiedzy nauczycieli, instruktorktualizacja wiedzy nauczycieli, instruktoróów i innw i innychych ososóóbb, kt, któóre miare miałły dy dłłuużższsząą niniżż 22 lata lata 
przerwprzerwęę w pracyw pracy

Jednostka ksztaJednostka kształłccąącaca

•• stastażż zawodowy w Garmazawodowy w Garmażżerii Staropolskiej LECH erii Staropolskiej LECH 
•• stastażż zawodowy w Hotelu Warszawa w Augustowiezawodowy w Hotelu Warszawa w Augustowie
•• Centrum Promocji Innowacji i RozwojuCentrum Promocji Innowacji i Rozwoju
•• WyWyżższa Szkosza Szkołła Finansa Finansóów i Zarzw i Zarząądzania w Biadzania w Białłymstokuymstoku
•• praktyka w Hotelu praktyka w Hotelu CristalCristal
•• praktyka w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmipraktyka w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińńskimskim

Razem 7 osRazem 7 osóóbb

Aktualizacja wiedzy dla zawodAktualizacja wiedzy dla zawodóów:w:

•• technik technologii technik technologii żżywnoywnośścici
•• technik obstechnik obsłługi turystycznejugi turystycznej
•• technik hotelarstwatechnik hotelarstwa
•• technik ekonomistatechnik ekonomista
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2. 2. WdroWdrożżenie zamysenie zamysłłu poprzedzenia praktyki zawodowej rozmowu poprzedzenia praktyki zawodowej rozmowąą kwalifikacyjnkwalifikacyjnąą
i i kokońńcczeniezenietesttestemempotwierdzajpotwierdzająącycymm nabytnabytąą wiedzwiedzęę i umieji umiejęętnotnośścici

rozmowa 
kwalifikacyjna

(ilość)

test 
potwierdzaj ący 

wiedzę i 
umiej ętności

(ilość)

Liczba 
zawodów                     

(z 50 ogółem)

455 288 18
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UUsprawnsprawnienieienie procesprocesuu nauczania zawodowego poprzez:nauczania zawodowego poprzez:

•• wspwspóólne konsultacje nauczycieli z rlne konsultacje nauczycieli z róóżżnych regionnych regionóóww

Liczba 
nauczycieli

Nazwa 
regionu

Liczba 
zawodów                     

(z 50 ogółem)

119

• Kraje UE
• Wielkopolska
• Dolny Śląsk
• Małopolskie
• Mazowsze
• Warmia
• Mazury

17
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•• branbranżżowe konsultacje z pracodawcamiowe konsultacje z pracodawcami

Konsultacje z 
pracodawcami 

(ilość)

Liczba 
zawodów                     

(z 50 ogółem)

108 37



PrzykPrzykłłady korelacji w 17 zawodach:ady korelacji w 17 zawodach:

•• matematyka z obsmatematyka z obsłługugąą ruchu turystycznegoruchu turystycznego
•• biologia z produkcjbiologia z produkcjąą rorośślinnlinnąą i zwierzi zwierzęęccąą
•• wakacyjne obozy naukowe z zakresu czterech kompetencji wakacyjne obozy naukowe z zakresu czterech kompetencji 

kluczowych,  sporzkluczowych,  sporząądzanie dokumentdzanie dokumentóów aplikacyjnychw aplikacyjnych
•• realizacja innowacji pedagogicznych realizacja innowacji pedagogicznych --"Korelacja "Korelacja 

mimięędzyprzedmiotowadzyprzedmiotowamatematyki i fizyki z przedmiotami matematyki i fizyki z przedmiotami 
zawodowymi", zawodowymi", 

•• wdrowdrożżenie komputerowych systemenie komputerowych systemóów wspomagania w wspomagania 
projektowania do przedmiotprojektowania do przedmiotóów zawodowychw zawodowych

•• gazetka szkolnagazetka szkolna
•• konkursykonkursy
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•• korelacja  ksztakorelacja  kształłcenia ogcenia ogóólnego z zawodowymlnego z zawodowym



Zatrudniono 19 fachowcZatrudniono 19 fachowcóów w -- specjalistspecjalistóów w 13 zawodachw w 13 zawodach
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•• zatrudnianie do nauczania zawodu fachowczatrudnianie do nauczania zawodu fachowcóów w –– specjalistspecjalistóóww



• Język angielski zawodowy dla 2904 uczniów w 30 zawodach
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•• nauczanie zawodowego jnauczanie zawodowego jęęzyka angielskiegozyka angielskiego



Dziękuję za uwagę


