
Przedsiębiorczość drogą ku jakości 

 



Przedsiębiorczość drogą ku jakości 

„Przedsiębiorczość jest „pulsem” społeczeństwa, który odmierza rytm 

i sposób zaspokajania potrzeb.”  
A. Isachsen, C. Hamilton 





Kadra i oferta kształcenia 



Kadra  

465 nauczycieli  

zajęć dydaktycznych zawodowych oraz zajęć praktycznych 

• Uczyć – przekazywać wiedzę 

• Naprowadzać i przystosowywać do życia w społeczeństwie 

• Rozbudzać i kształtować wrażliwość, myślenie, dzielność, ofiarność  

i zaangażowanie 

 

Wiara i rozum to „dwa skrzydła”, na których zbliżamy się do prawdy. 
G. Weigel  



Scenariusze realizacji kps i omz 

www.ksztalceniezawodowe.bialystok.pl 

Scenariusze zajęć: Motywacja nauczyciela i ucznia 

www.modm.bialystok.pl 



Motywacja nauczyciela 

www.modm.bialystok.pl  
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Nowe zawody w latach 2011-2015 
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Planowane na rok szkolny 2015-2016 
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Zawodowi odkrywcy 

Moja pasja początkiem drogi do kariery 

Planer kariery 

Otwarte 
drzwi 

Warsztaty dla 
gimnazjalistów 

Spotkania  
z zawodami 

Tydzień  
na Rzecz 
Kariery 

Konferencje  
w/s doradztwa 

Konkursy 
Wycieczki 

zawodoznawcze 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe 



Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

efekty 



Preferencje absolwentów gimnazjów 

2003/2004 2013/2014 



Baza technodydaktyczna 

Kadra i oferta kształcenia 



Inwestycje organu prowadzącego 

Łącznie 42 510 826 zł. 

[tysiące zł.] 



Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego 



Baza technodydaktyczna 

modernizacja 

doposażono, zmodernizowano lub utworzono łącznie około:  

240 pracowni, sal dydaktycznych, pracowni praktycznej nauki zawodu 



Współpraca z pracodawcami 

Baza technodydaktyczna 

Kadra i oferta kształcenia 



Współpraca z pracodawcami 

analiza potrzeb i oczekiwań 



Współpraca z pracodawcami 

82% 
• tworzenie programów nauczania 

75% 
• unowocześnianie bazy dydaktycznej 

83% 
• udział pracodawców w procesie dydaktycznym 

58% 

• udział pracodawców w egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje 



Wyniki egzaminów potwierdzających  

kwalifikacje zawodowe 

zasadnicze szkoły zawodowe                         77%                              77,7% 

technika                                                          69,9%                            67,05%  

Miasto Białystok kraj 



Współpraca krajowa i zagraniczna 

Współpraca z pracodawcami 

Baza technodydaktyczna 

Kadra i oferta kształcenia 



  

Uczenie się przez całe życie (LLP) 
• Comenius 
•  Grundtvig 
•  Leonardo da Vinci 
•  Fundusz Polsko Litewski 
•  Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 
•  Regionalny program operacyjny województwa          
     podlaskiego (RPO WP) 
•  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób              
     Niepełnosprawnych PEFRON 

Współpraca krajowa i zagraniczna 



Program uczenie się przez całe życie 

COMENIUS 39 szkół  941 940 EUR  59 projektów 

LEONARDO  
DA VINCI  

8 placówek  693 633 EUR  
27 

projektów 

GRUNDTVIG 2 placówki  140 990 EUR  9 projektów 



Program uczenie się przez całe życie - podsumowanie 

49 placówek 95 projektów  1 225 osób 1 776 563 EUR 

Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy, Turcja 
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Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi 



Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi 

rezultaty 



379 uczniów w latach 2012-2015 

w obszarach: 

administracyjno-usługowy (A) – 154 uczniów 

budowlany (B) – 10 uczniów 

elektryczno-elektroniczny (E) – 42 uczniów 

mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) – 114 uczniów 

turystyczno-gastronomiczny (T) – 22 uczniów 

rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R) – 27 uczniów 

 

 
w latach 2012-2015 200 nauczycieli 

Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi 

rezultaty 



Kreatywność drogą ku jakości  

Efektywność kształcenia 

Współpraca krajowa i zagraniczna 

Współpraca z pracodawcami 

Baza technodydaktyczna 

Kadra i oferta kształcenia 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

• nowoczesne kształcenie, sprzęt i wyposażenie w szkołach zawodowych BOF 18 mln 

• Gastronomik XXI wieku  8 mln 

• rozbudowa CKP w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku  15 mln 

• rozbudowa CKP w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku 9 mln 

• modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP  
w Białymstoku 

5 mln 

• modernizacja bazy kształcenia branży drzewnej w Zespole Szkół Technicznych  
w Białymstoku 

8 mln 

• Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku 19 mln 

• rozbudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 19 mln 



Kreatywność samorządu 

Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną 

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce 



Kreatywność samorządu 

Medal „Diligentiae – za pilność” 

Wyróżnienie „Nauczyciel Mądry Sercem” 



Kreatywność samorządu 

Statuetki „Pracodawca przyjazny edukacji” 



…próby określenia jakości przypominają szukanie złota  

na końcu tęczy. 

 
M. Woodhead 

 


