
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Białymstoku

"Umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka 
miarą jego mądrości i jedną z dróg uniezależnienia się od losu...„

Z. Pietrasiński    



przygotowuje kadrę na potrzeby lokalnego rynku pracy,
prowadzi systemowe doradztwo  dla zainteresowanych,
realizuje badania i analizy procesu dydaktycznego, 
pozyskuje środki pozabudżetowe, 
współpracuje z krajami europejskimi. 

www.ckubialystok.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku



Dokumenty strategiczne

Polska 2030
Trzecia fala nowoczesności

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Strategia Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do 2020 roku

Strategia Rozwoju Miasta 
Białegostoku na lata 2011-2020 plus



Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci(ło)

• Cieśla (program autorski)
• Dekarz (program autorski)
• Florysta
• Opiekunka dziecięca
• Technik administracji
• Technik bezpieczeństwa i higieny

pracy     
• Technik cyfrowych procesów

graficznych
• Technik ekonomista
• Technik rachunkowości

• Technik informatyk
• Technik tyfloinformatyk
• Technik mechanik
• Technik organizacji reklamy
• Technik pojazdów

samochodowych
• Technik prac biurowych
• Technik rolnik
• Technik technologii drewna
• Technik technologii żywności



Kształcenie w zawodach od roku 2012/2013 
nowa podstawa programowa

• Kształcenie w szkole policealnej - tryb zaoczny:
Florysta (K1)
Technik informatyk (K1, K2, K3)

• Technik rachunkowości (K1, K2)
• Technik administracji (K1)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (K1)
• Technik pojazdów samochodowych (K1, K2, K3)

Kształcenie w szkole policealnej- tryb stacjonarny:
• Opiekunka dziecięca (K1)



Wybrane kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane 
od 2012 roku 

• Prowadzenie sprzedaży – A.18
• Rejestracja i obróbka obrazu – A.20
• Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – A.25
• Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 

w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – A.30 
• Zarzadzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów 

transportowych – A.31
• Prowadzenie rachunkowości – A.36
• Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania – A.54
• Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – A.65
• Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających 

użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową – E.11
• Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie 

bazami – E.14
• Użytkowanie obrabiarek skrawających – M.19
• Prowadzenie produkcji rolniczej – R.3
• Wykonywanie kompozycji florystycznych – R.26



Strategia kształcenia – determinanty strategii

Dokumenty 
strategiczne dotyczące 

polityki oświatowej 
państwa i miasta 

Białegostoku

Baza
Kadra

Zainteresowania
i potrzeby 

mieszkańców

Rynek pracy



Strategia kształcenia – determinanty strategii

Globalizacja 

Wymiar 
politycznyWymiar 

technologiczny

Wymiar 
społeczny 

Wymiar 
ekonomiczny 



Sylwetka absolwenta poszukiwanego przez pracodawcę 

Kompetencje 
inter-

personalne

Kompetencje 
samo-

organizacyjne



Współpraca placówki z pracodawcami 

 przyjmowanie słuchaczy na praktyki i staże zawodowe,

 udostępnianie bazy do realizacji praktycznej nauki zawodu,

 wspólne opracowanie programów nauczania,

 realizacja zajęć edukacyjnych (nauczyciele/specjaliści),

 współpraca przy organizacji wycieczek zawodoznawczych,

 wspólna organizacja konkursów i turniejów,

 współpraca przy organizacji konferencji/ spotkań ze specjalistą,

 itp.



Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe



Nasi absolwenci

Szkoła Policealna – 1022 słuchaczy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – 120 osób

16 kurów w trakcie realizacji – 391 osób 



Najaktywniejsi pracodawcy współpracujący 
z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Pan Ireneusz Alaszkiewicz – Właściciel Firmy Auto-Pomoc AAA

Pan Michał Andrzej Charkiewicz – Prezes Zarządu ChM Sp. z o.o.

Pan Mirosław Grzybowski – Właściciel Ośrodka Szkoleń BHP MIRYAN s.c.

Pani Joanna Tylicka – Właścicielka Studia Florystycznego PHU LAURUS 











Dziękuję za uwagę


