
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAŁOŻEŃ  

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

 Współcześnie  ogromny problem stanowi niedopasowanie wykształcenia 

młodych ludzi do potrzeb rynku pracy. Konieczna jest  pomoc doradcy zawodowego na 

każdym etapie uczenia a także życia. Należy zatem wyposażyć uczniów naszej szkoły we 

wszelkie potrzebne im umiejętności, które posłużą do dokonywania trafnych wyborów 

w karierze zawodowej.  

 Stąd też powołanie na początku roku szkolnego zespołu  ds. orientacji  

zawodowej w składzie: 

Kamila Krzesińska-koordynator główny 

Ilona Leszczyńska-koordynator 

Wiesława Metello-Kasprzyk -koordynator. 

 Wstępne działania na ten rok szkolny, dotyczyły stworzenia  programu 

Wewnątrzszkolne Systemu Doradztwa Zawodowego( WSDZ) dla Zespołu Szkół 

Budownictwa Nr 1. Program ten obejmuje pracę doradczą na wszystkich  etapach 

nauczania, zapewniając ciągłość działań doradczych dla poszczególnych klas. 

 Realizacja poszczególnych założeń odbywała się poprzez różnego rodzaju inicjatywy: 

*spotkania z przedstawicielami zawodów w szkole i poza nią, 

*wycieczki i warsztaty dydaktyczne oraz krajoznawcze, 

*wyjazdy i praktyki zawodowe, 

*realizację treści  programów nauczania z podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów 

zawodowych, języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących, 

*organizowanie konkursów i imprez szkolnych i międzyszkolnych, 

*udział w targach edukacyjnych,  targach pracy, drzwiach otwartych, promujących naszą 

szkołę dla gimnazjalistów. 

 Założenia WSDZ są realizowane przez dyrekcję, wychowawców, nauczycieli, 

bibliotekarzy, i psychologa  a koordynacją tych działań zajmuje sie zespół ds. orientacji 

zawodowej, który współpracuje także z Radą Rodziców oraz Samorządem Szkolnym. 

 



Dokumentacja obejmuje: 

WSDZ, który  znajduje się w bibliotece szkolnej, wersja elektroniczna na stronie szkoły 

w zakładce: doradztwo zawodowe. 

Relację z poszczególnych przedsięwzięć na stronie szkoły w zakładce: aktualności. 

Realizację tematyki orientacji zawodowej podejmowanej na zajęciach lekcyjnych, która 

zapisana jest do dziennika w systemie LIBRUS. 

Sprawozdanie z realizacji działań  WSDZ  umieszczone w bibliotece, w dokumentacji 

zespołu oraz wersja elektroniczna na stronie szkoły w zakładce: doradztwo zawodowe 

 

 

 W roku szkolnym 2015/2016 podjęto następujące działania  w ramach 

kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, 

które są jedynie częściową realizacją założonych celów stworzonego programu: 

 

L.p. Miejsce Czas Uczestnicy/organi
zator 

Charakterystyka 

1. Laboratorium 
Materiałoznawstwa   i 
Technologii Betonu 
Politechniki Poznańskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX  2015r. Klasa  III BT, III AT,  
 T. Kantel, 
K. Napierała 

 Uczniowie 
wykonali 
normową zaprawę 
budowlaną, 
oznaczali jej 
konsystencję 
metodą stożka 
opadu i stolika 
rozpływu, badali 
wytrzymałość na 
zginanie i ściskanie 
beleczek 
cementowych, 
zapoznanie sie z 
ideą domu 
pasywnego. 
 

2. Rada pedagogiczna 9. XI. 2015r. K. Krzesińska Omówienie 
wstępnych założeń 
WSDZ, roli 
doradztwa w 
szkole 

3. "GISday" na Wydziale Nauk 
Geograficznych i 
Geologicznych UAM 

18. XI. 2015r Klasa IIC i IIA,   
K. Krzesińska 

Tegoroczne 
obchody były 
prowadzone pod 
hasłem: ” Zaplanuj 



swoją karierę”. Po 
każdej prelekcji 
zapoznawano 
uczniów z 
konkretnymi 
zawodami i 
możliwością 
zatrudnienia po 
skończeniu 
danego kierunku 
studiów czy 
specjalizacji. 

4. „ Juvenes Translatores” -
konkurs dla młodych 
tłumaczy 

26. XI. 2015r. Klasa IIC, opieka     
M. Burdziński 

Konkurs ten 
odbywał się 
równolegle w całej 
Unii Europejskiej, 
uczniowie 
tłumaczyli tekst z 
języka 
angielskiego na 
język polski, a ich 
tłumaczenia 
zostały wysłane do 
Brukseli celem 
sprawdzenia przez 
zawodowych 
tłumaczy. 

5. Budma 2016 5.II.2016r. Klasa III AT i III BT 
D. Przybył 
W.Metello-Kasprzyk 
J. Lebiedź 
Wł. Trawiński 

Zwiedzając kolejne 
pawilony, 
młodzież 
zapoznała się 
bogatym 
wachlarzem 
technik 
budownictwa         
i architektury. 
Zaobserwowano 
dużo nowych 
technologii. 

6. Spotkanie z karierą 11. II. 2016r. Klasy maturalne, 
klasy II LO i  III TB:         
I. Leszczyńska,        
W. Metello-Kasprzyk 

Zaproszeni goście 
opowiedzieli o 
swoich ścieżkach 
kariery, o sposobie 
zdobycia wiedzy i 
obecnego 
stanowiska. 

7. Dzień Patrona-wizyta pilota 
myśliwca 

1.III. 2016r. Wszystkie klasy,                     
I. Leszczyńska,          
B. Wysocka 

Wystąpienie pilota 
myśliwca F16, 
który omówił rolę 
współczesnego 
lotnictwa 



funkcjonującego w 
strukturach NATO 
oraz przedstawił 
etapy swojej 
ścieżki kariery. 

8. Targi Edukacyjne 18-20.III. 2016r. Nauczyciele i 
uczniowie 

Promocja szkoły, 
spotkania z 
doradcami 
zawodowymi, 
odwiedzanie 
stoisk wyższych 
uczelni 

9. Spotkanie z  firmą" Atlas" 22.III.2016r. Klasy I i III TB  
R.Hardziński, 
M.Wrzesiński 

Spotkanie z 
przedstawicielem 
firmy: " Atlas" 
(absolwent 
technikum), 
omówienie 
materiałów 
wykańczających 
elewacje 

10. Umowa patronacka z WOIIB -
aula szkolna 

23.III.2016r. Klasy  TB umowa 
patronacka 
między szkołą, a 
Wielkopolską 
Okręgową Izbą 
Inżynierów 
Budownictwa w 
Poznaniu, 
omówiono m.in. 
kwestie związane z 
możliwością 
zdobywania 
uprawnień 
budowlanych 
przez 
absolwentów, 
którzy uzyskali 
tytuł zawodowy 
technik 
budownictwa. 

11. Spotkanie z onkologiem 5.IV.2016r. Klasy LO i TB 
I.Leszczyńska 

wykład 
profilaktyczny dla 
uczniów naszej 
szkoły, zaproszeni 
goście to pani      
dr Ewa Majchrzak  
i Pani Anita 
Szymańska oraz 
ich pacjent. 
Wskazanie przy 



okazji ścieżki 
swojej kariery 

12. Drzwi otwarte na 
Politechnice Poznańskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.IV.2016r. Klasa IV AT,                    
K. Foltyniak 

 Uczniowie 
zwiedzili 
pracownie, 
warsztaty i 
laboratoria 
budowlane, a 
także  dowiedzieli 
się wielu 
ciekawych 
informacji 
odnośnie 
studiowania na tej 
uczelni oraz 
rekrutacji. 

13. Arena 2016-szacun dla 
zawodowców II edycja 

1.IV.2016r. Klasy TB, 
opiekunowie 
praktyk: 
M. Wrzesiński 
R.  Hardziński 
L.  Gałdowski 
J. Lebiedź 
Wł. Trawiński 
 

celem całej akcji i 
imprezy ARENA 
ZAWODÓW jest 
szerzenie 
świadomości, iż to 
właśnie 
wykształcenie 
zawodowe i 
techniczne ułatwia 
start na rynku 
pracy. 

14. Spotkanie z podróżnikiem 
Jakubem Rybickim 

22.IV.2016r. Klasa IIC, II A,  
klasy I LO i TB,          
K. Krzesińska 

Pan Jakub Rybicki , 
znany podróżnik, 
fotografik 
przedstawił relację 
ze swojej podróży 
przez zamarznięte 
Jezioro Bajkał na 
rowerze oraz 
etapy swojej 
ścieżki kariery 

15. Dzień Przedsiębiorczości 22.IV.2016r. Klasy LO i TB              
J. Czeszyńska,           
K. Krzesińska 

XIII edycja, wzięło 
udział 45 uczniów, 
co pozwoliło 
naszej szkole zająć 
15 miejsce w 
województwie 
Wielkopolskim 
oraz 4 w Poznaniu 
pod względem 
liczby osób 
biorących udział w 
projekcie. 



16. Praktyki zawodowe  
w Niemczech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwiecień-maj 
2016r. 

Klasa III AT i III BT 
Z. Talaga  
W.Metello-Kasprzyk 

spotkanie 
organizacyjne z 
przedstawicielami 
pracodawców z 
Niemiec, którzy 
zwiedzili szkołę i 
wyjaśniali 
szczegóły 
organizacyjne 
umów na praktykę 
zawodową dla 
dziesięciu 
uczniów, 
kształcących się w 
naszej szkole w 
zawodzie technik 
budownictwa,  
maj-wyjazd i 
kontrola praktyk 
na budowach       
w Niemczech 
 

17. Dzień informacji edukacyjnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.IV.2016r. Klasy maturalne 
W. Metello-Kasprzyk 

Informacja o 
wszystkich 
poznańskich 
uczelniach, 
szkołach 
policealnych i 
pomaturalnych, 
zasadach 
rekrutacji, 
rozdanie ulotek 
 

18. Szkolenie IN-FORM 
PROfesional 

25.IV.2016r. Klasy III AT, III BT 
A. Ratajczak 
D. Przybył 

szkolenie z 
oprogramowania 
dla budownictwa 
IN-FORM 
PROfesional 
(uczniowie 
otrzymali 
certyfikaty z 
obsługi tego 
programu). 

19. Wycieczka do Zespołu 
Elektrociepłowni Karolin 

8.VI.2016r. Klasa I AT                    
I.  Leszczyńska,           
M. Wrzesiński 

zapoznanie się ze 
specyfiką 
budynków i 
urządzeń 
znajdujących się 
terenie 
elektrociepłowni 
oraz 



możliwościami 
zatrudnienia i 
warunkami pracy 

20. Spotkanie z firmą KONBET 14.VI.2016r. Klasy  I i II TB,                      
R. Hardziński,          
M. Wrzesiński 

Przedstawiciel 
firmy(absolwent 
technikum) 
omówił zakres i 
przedmiot działań 
firmy, możliwość 
odbycia praktyk 
przez naszych 
uczniów oraz 
możliwości 
zatrudnienia  

21. Ankieta: potrzeby uczniów w 
zakresie doradztwa 
zawodowego 

luty-kwiecień 
2016r. 

Wszystkie klasy LO    
i TB-inicjatywa 
zespołu ds. orientacji 
zawodowej 

Przeprowadzenie 
ankiet na lekcjach 
wychowawczych 
we wszystkich 
klasach, 
opracowanie 
danych i ich 
omówienie na 
radzie 
pedagogicznej 
24.IV.2016r.przez                       
I. Leszczyńska 

22. Indywidualne spotkania         
z uczniami 

cały rok Klasy LO i TB Określanie 
własnych 
predyspozycji 
ucznia, wstępne 
planowanie 
kariery 

23. Stworzenie zakładki na 
stronie szkoły: Doradztwo 
zawodowe 

X-VI 2016r. Inicjatywa 
K.Krzesińska, cele: 
W.Metello-Kasprzyk 

Strona zawiera 
główne cele, 
program,  adresy 
różnych instytucji 
wspomagających 
pracę doradczą, 
aplikacje, linki , 
dane kontaktowe 
członków zespołu 
doradczego. 

 

 

 

 

 



Wnioski: 

W roku szkolnym 2015/2016 stworzono program : Wewnątrzszkolnego Sytemu 

Doradztwa Zawodowego. Jego cele i założenia zostały zrealizowane poprzez: 

*stworzenie na stronie zakładki z pełną informacją o zespole ds. orientacji zawodowej  

działającego w szkole i miejscach instytucji doradczych w Poznaniu 

*spotkania z przedstawicielami firm, zawodów i przedstawienie ich ścieżki kariery, 

możliwości zatrudnienia 

*wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze i warsztaty dla uczniów 

*realizację treści programowych na poszczególnych przedmiotach (np. pisanie CV, listu 

motywacyjnego w różnych językach,  rozmowa kwalifikacyjna, poznanie struktury 

zawodów, praktyki zawodowe) 

*uczestnictwo w targach edukacyjnych, wykładach na poznańskich uczelniach, w Arenie 

zawodów 

*diagnozę potrzeb uczniów na wszystkich poziomach w zakresie doradztwa 

zawodowego poprzez wstępną ankietę: "Potrzeby ucznia" 

*promocję szkoły na drzwiach otwartych  dla gimnazjalistów oraz na spotkaniach 

wyjazdowych do szkół gimnazjalnych 

*kolejną, XIII edycję Dnia Przedsiębiorczości i udział 45 uczniów naszej szkoły 

 

Uwagi: 

* pełna realizacja celów zawartych w WSDZ wymaga całego cyklu nauczania i zostanie 

kontynuowana w następnym roku szkolnym 2016/2017 dla wszystkich poziomów klas 

*niektóre, sprawdzone inicjatywy  będą wprowadzone jako stałe punkty do programu 

wychowawczego szkoły 

 

 

 

Opracowanie: 

Kamila Krzesińska 

koordynator zespołu ds. orientacji zawodowej 

w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1w Poznaniu 



 

 

 


