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I Diagnoza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych  

 

I.1 Potencjał rozwojowy  
W skład Zespołu  Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa wchodzi Technikum Zawodowe Nr 

9, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. 

Organem prowadzącym Szkoły jest Miasto Białystok. 

Kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkół: 

Technikum Zawodowe Nr 9: 
� technik technologii drewna 
� technik mechanik 
� technik pojazdów samochodowych 
� technik żywienia i usług gastronomicznych 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3: 
� stolarz 
� mechanik pojazdów samochodowych 

� kucharz 

Od 1 września 2017 roku w wyniku wprowadzenia nowego ustroju szkolnego w ramach Zespołu Szkół 

Technicznych będą funkcjonować następujące placówki: Technikum Zawodowe nr 9 oraz Branżowa 

Szkoła I Stopnia nr 3. W roku szkolnym 2019/2020 Technikum zmieni nazwę na Technikum 

Zawodowe nr 5. 

 

W Zespole Szkół Technicznych (ZST) uczy się obecnie 413 uczniów (19% to kobiety),  w tym 295 

uczniów technikum i 118 szkoły zawodowej. Szczegółowe dane na temat liczby uczniów na 

poszczególnych kierunkach i poziomach nauczania przedstawia poniższa tabela 

Tabela 1. Liczba uczniów na poszczególnych kierunkach kształcenia w latach 2013 – 2016  

Nazwa zawodu poziom 

Liczba uczniów 

 2013/2014 

Liczba uczniów 

2014/2015 

Liczba uczniów 

2015/2016 

Liczba uczniów 

2016/2017 

uczniów 
w tym 

dziewcząt 
uczniów 

w tym 

dziewcząt 
uczniów 

w tym 

dziewcząt 

 

uczniów 

w tym 

dziewcząt 

technik technologii 
drewna 

I 16* 0 30 0 14* 0 13* 0 

II 23 0 15* 0 18 0 14* 0 

III 25 0 22 0 14* 0 18 0 

IV 18 0 24 0 19 0 14* 0 

technik mechanik 

I 16* 0 10* 0 - - - - 

II 21 0 13* 0 9* 0 - - 

III 43 0 24 0 15* 0 9* 0 

IV 36 0 35 0 23 0 14* 0 

technik pojazdów 
samochodowych 

I 32 0 20* 0 16* 0 29 0 

II 19 0 33 0 17* 0 14* 0 

III - - 18 0 34 0 16* 0 

IV - - - - 17 0 29 0 
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** technik 
organizacji usług 
gastronomicznych  

I - - - - - - - - 

II - - - - - - - - 

III 27 22 - - - - - - 

IV 31 24 22 17 - - - - 

technik żywienia i 
usług 
gastronomicznych 

I 35 23 33 23 29 19 39 25 

II 28 23 32 23 30 24 31 25 

III - - 28 23 30 23 25 21 

IV - - - - 28 23 30 23 

stolarz 

I 28 0 25 0 14* 0 27  

II 12* 0 25 0 25 0 13* 0 

III - - 12* 0 25 0 21 0 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

I 33 0 25 0 19* 0 17* 0 

II 16* 0 28 0 21 0 14* 0 

III - - 15* 0 25 0 16 0 

kucharz 

I - - - - - - 10* 5 

II - - - - - - - - 

III - - - - - - - - 

 

* kierunek kształcenia realizowany w systemie klasy wielozawodowej 

** zawód o nazwie technik organizacji usług gastronomicznych nie funkcjonuje w klasyfikacji 

zawodów od roku szkolnego 2012/13 

 

Analizując liczbę uczniów widać, że obecnie najliczniejszym kierunkiem jest technik żywienia i usług 

gastronomicznych, na którym w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 125 uczniów, technik pojazdów 

samochodowych – 88 uczniów, technik technologii drewna – 59 uczniów, technik mechanik – 23 

uczniów. W przypadku technika żywienia i usług gastronomicznych zauważyć można  stabilne 

zainteresowanie absolwentów gimnazjów tym kierunkiem kształcenia. Od 3 lat liczba kandydatów 

pozwala na organizację samodzielnej klasy w tym zawodzie. W odniesieniu do zawodu technik 

pojazdów samochodowych  w roku 2016/2017 dokonano pełnego naboru do klasy I,  co  może 

stanowić tendencję wzrostową w porównaniu z poprzednimi dwoma latami.  W latach  2010/11 i 

2011/12 nie utworzono klas I a w latach następnych włączono uczniów zainteresowanych 

kształceniem w tym zawodzie do klasy wielozawodowej. Natomiast na dwóch pozostałych kierunkach 

kształconych na poziomie technikum odnotowano spadki w liczbie uczniów. Na kierunku technik 

mechanik w naborze w latach 2012/13 i 2013/14 liczba zainteresowanych absolwentów gimnazjów 

skutkowała możliwością utworzenia tylko klas wielozawodowych. Szkoła z palety zawodów 

wskazanych w tabeli nr 1 ma możliwość utworzenia ściśle określonej przez organ prowadzący liczby 

klas w danym roku szkolnym. W związku z tym kierunki mniej atrakcyjne dla absolwentów gimnazjów 

nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w ofercie kształcenia placówki.  W przypadku strategicznego 

dla rozwoju szkoły kierunku technik technologii drewna odnotowano spadek w liczbie uczniów 

(spadek z 82 w roku 2013/2014 do 59 w 2016/2017). W roku 2012/13 82 uczniów tworzyło 3 

samodzielne oddziały i jeden oddział wielozawodowy zaś w roku 2016/17 59 uczniów tworzy jeden 

samodzielny oddział i trzy oddziały wielozawodowe. W przypadku szkoły zawodowej liczba uczniów 

na kierunku stolarz jest od trzech lat stabilna  i wynosi 61 uczniów natomiast na kierunku mechanik 

pojazdów samochodowych liczba uczniów podlega tendencji malejącej. W roku szkolnym 2012/13 

kształciło się w dwóch klasach 49 uczniów a już w roku szkolnym 2016/2017 w trzech klasach 47 

uczniów.  

 

Wśród uczniów szkoły jest 42 uczniów posiadających orzeczenia lub opinie o niepełnosprawności. 
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Z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kompetencje zawodowe wynika, że spośród 

przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe najlepszą zdawalnością 

wykazały się osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji: A.13. Wytwarzanie wyrobów 

stolarskich. W tym przypadku większy odsetek uczniów technikum otrzymał świadectwo 

potwierdzające kwalifikację niż średnio w całym województwie.  Tylko nieco gorzej wyglądały wyniki 

osób ubiegających się o potwierdzenie kwalifikacji: T.06. Sporządzanie potraw i napojów.  W tym 

przypadku również szkoła osiąga wyniki lepsze niż średnia dla województwa. 

Tabela 2. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w Zespole Szkół Technicznych w 2015 r. na tle 
województwa (V-VII 2015). 

Kod 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji Szkoła/woj 

Liczba zdających, którzy 

Przystąpili 

do egzaminu 
pisemnego 

Zaliczyli etap 
pisemny 

Przystąpili 

do egzaminu 
praktycznego 

Zaliczyli etap 
praktyczny 

Przystąpili 

do obu 
etapów 

egzaminu 

Otrzymali 
świadectwo 

potwierdzając
e kwalifikację 

Liczba % Liczba % Liczba % 

Technikum Zawodowe Nr 9 

A.13 
Wytwarzanie 

wyrobów 
stolarskich 

szkoła 18 16 88,9% 18 18 100% 18 16 88,9% 

woj. 34 29 85,3% 34 34 100% 34 29 85,3% 

M.18 

Diagnozowanie i 
naprawa 

podzespołów i 
zespołów 
pojazdów 

samochodowych 

szkoła 11 1 9,1% 13 13 100% 11 1 9,1% 

woj. 284 160 56,3% 271 268 98,9% 265 153 57,7% 

M.19 
Użytkowanie 
obrabiarek 

skrawających 

szkoła 23 17 73,9% 23 23 100% 23 17 73,9% 

woj. 121 110 90,9% 120 118 98,3% 120 107 89,2% 

T.06 
Sporządzanie 

potraw i napojów 

szkoła 28 20 71,4% 28 28 100% 28 20 71,4% 

woj. 655 422 64,4% 635 631 99,4% 632 413 65,3% 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 

A.13 
Wytwarzanie 

wyrobów 
stolarskich 

szkoła 10 8 80,0% 28 28 100% 10 8 80,0% 

woj. 34 29 85,3% 34 34 100% 34 29 85,3% 

M.18 

Diagnozowanie i 
naprawa 

podzespołów i 
zespołów 
pojazdów 

samochodowych 

szkoła 15 4 26,7% 14 14 100% 14 4 28,6% 

woj. 284 160 56,3% 271 268 98,9% 265 153 57,7% 

 

Doradztwo i orientacja zawodowa. W szkole nie jest zatrudniony na etacie doradca zawodowy. 

Doradztwo zawodowe na przestrzeni ostatnich 6 lat było prowadzone w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obejmowało doradztwo indywidualne i grupowe, 

planowanie ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego, umiejętności skutecznego badania rynku 

pracy i redagowania podstawowych dokumentów aplikacyjnych. Uczestniczyli w nim wszyscy 

uczniowie Technikum.  Doradztwo jest również realizowane doraźnie w trakcie zajęć z innych 

przedmiotów m.in. przedsiębiorczości. Uczniowie niechętnie korzystają z oferty doradztwa 

realizowanego poza szkołą np. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.  
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Zajęcia dodatkowe. Szkoła posiada stałą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, przy czym 

nie zaspokaja ona potrzeb zgłaszanych przez uczniów, jak również nie pozwala na realizację aspiracji 

kadry pedagogicznej i dyrekcji. Aktualnie uczniowie mogą korzystać z dodatkowych następujących kół 

zainteresowań i sekcji: Szkolny Klub Sportowy, Koło Dziennikarskie, Szkolny Klub Europejski 

EUROPEJCZYK, Szkolne Koło CARITAS, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, Szkolne Koło Intarsji, 

Kulinarne Abrakadabra, Koło Młody Konstruktor, Sekcja bokserska, Uczniowski Klub Sportowy 

KALIBER. 

Projekty edukacyjne finansowane ze środków zewnętrznych 

Oferta edukacyjna szkoły jest wzbogacana o cenne inicjatywy możliwe do realizacji dzięki 

pozyskanym środkom unijnym. Od roku 2006 Zespół Szkół Technicznych realizuje projekty związane z 

kształceniem zawodowym. Beneficjentami tych przedsięwzięć są uczniowie i nauczyciele szkoły. W 

ramach programu Erasmus + rozpoczęto realizację innowacyjnego, międzynarodowego  projektu 

skierowanego do uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych i nauczycieli branży 

gastronomicznej „Na fali”. jego głównym celem jest wyposażenie uczniów w umiejętności 4 różnych 

specjalizacji: kucharza, kelnera, żeglarza oraz przewodnika turystycznego. W czerwcu 2017 roku 

uczniowie uczestniczący w projekcie przystąpią do egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności, 

który będzie przeprowadzony w obecności przedstawicieli włoskiej Agencji Narodowej. 

Od marca 2015 roku uczniowie biorą udział w specjalnie opracowanym module szkoleniowym, który 

składa się z 48 godzin zajęć teoretycznych i 32 godzin stażu. Zajęcia odbywają się w różnych 

środowiskach edukacyjnych- w tradycyjnych salach lekcyjnych, na jachtach, w hotelu oraz w agencji 

turystycznej. 

Wynikiem końcowym będzie nowy profil zawodowy, w ramach którego uczestnicy projektu będą w 

stanie samodzielnie zorganizować rejs dla grupy turystów, przygotować posiłki, zarządzać działaniami 

na pokładzie oraz pełnić rolę przewodnika podczas wycieczek. 

Projekty realizowane w latach 2007-2017 
Tytuł Nazwa 

programu 
Okres 
realizacji 

Wartość Wielkość 
grupy 

Rola w 
projekcie  

Zakres zadań 

Dziś się uczę jutro 
pracuję.  

POKL 01.10.2011-
30.06.2013 

880 985,20 
PLN 

160 
uczniów 

Beneficjen
t wsparcia 

• Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze 

• Zajęcia z psychologiem 

• Platforma e-lerningowa 

• Zajęcia przygotowujące do 
matury 

• Przygotowanie do egzaminów 
zawodowych 

• Kursy kwalifikacyjne 

• Kształcenie modułowe 

• Wyjazdy na targi 

• Praktyki zawodowe 

PWP Jakość, rozwój 
i współpraca. 
Projekt z 
komponentem 
ponadnarodowym 

POKL 01.09.2013-
30.06.2015 

1 626246,52 
PLN 

380 
uczniów 
60 
nauczycieli 

lider • Opracowanie skorelowanych 
programów nauczania 

• Zajęcia wyrównawcze 

• Program aktywnego doradztwa 
zawodowego 

• Zajęcia z psychologiem 

• Koła zainteresowań 

• Szkolenia dla nauczycieli 

• Nowoczesne pracownie 

• Organizacja staży zawodowych w 
oparciu o zaadoptowany model 
współpracy z 
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przedsiębiorstwami 

• Współpraca ponadnarodowa 

Zakup wyposażenia i 
remont 
pomieszczeń ZST w 
Białymstoku 

RPOWP 01.10.2010-
30.06.2011 

687 273,14 
PLN 

510 
uczniów 
60 
nauczycieli 

lider • Remont trzech sal kształcenia 
zawodowego oraz dwóch sal 
językowych, a także 14 sal 
kształcenia ogólnego wraz z 
pokojem nauczycielskim 

• Zaprojektowanie i wykonanie 
lokalnej sieci komputerowej w 
całej szkole 

• Wymiana oświetlenia - 
wykonanie instalacji 
elektrycznych w 20 salach 
lekcyjnych 

• Doposażenie 3 pracowni 
kształcenia zawodowego 

• Wyposażenie w sprzęt 
komputerowy i multimedialny z 
oprogramowaniem wraz z 
sieciowaniem i montażem – 20 
klasopracowni 

 

NATE  (New and 
Alternative Tourism 
Enterprises) 

LdV 01.09.2010-
30.06.2012 

25 000 
EURO 

16 uczniów 
8 
nauczycieli 

lider • Celem nadrzędnym było 
kształcenie zawodowe 

    a celem podrzędnym kształcenie 
umiejętności językowych 
uczniów ZST  

    z zakresu terminologii 
technicznej, wymiana 
doświadczeń 

 

A step to green 
world- curriculum 
on renewable 
energy resourses 

LdV 01.09.2010-
30.06.2012 

25 000 
EURO 

16 uczniów 
8 
nauczycieli 

lider • Wykonanie badan w celu 
stworzenia pierwszego 
wspólnego programu nauczania 
w zakresie znaczenia i 
możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 

Vocational 
Education for the 
Sustainable 
Development of 
Rural Tourism 
Enterprises 

LdV 01.09.2012-
30.06.2014 

25 000 
EURO 

16 uczniów 
8 
nauczycieli 

lider • Zapoznanie uczniów z koncepcją 
rozwoju turystyki 
zrównoważonej. Było to 
możliwe poprzez poznanie 
inicjatyw turystyki 
zrównoważonej w krajach 
partnerskich, wymianę 
doświadczeń, wskazanie 
dobrych praktyk, uczenie się od 
siebie nawzajem. 

M.O.V.E.- 
Mechatronic 
Orientation in e-
Vocational English 

LdV 01.09.2012-
30.06.2014 

22 000 
EURO 

16 uczniów 
8 
nauczycieli 

lider • Celem projektu było zdobycie i 
poszerzenie wiedzy z zakresu 
terminologii technicznej w 
języku angielskim oraz 
posługiwanie się dokumentacją 
techniczną. 

Healthy Eating 
Habits in Europe 

LdV 01.09.2012-
30.06.2014 

22 000 
EURO 

16 uczniów 
8 
nauczycieli 

lider • Zmiana świadomości 
zdrowotnej wśród młodzieży i 
personelu szkoły, 

    wyrobienie właściwych 
nawyków żywieniowych. 

Zdobywanie wiedzy 
dziś – wyższe 
kwalifikacje  jutro. 
Staż zagraniczny 
szansą na 
europejskim rynku 
pracy 

LdV 01.12.2012-
31.05.2013 

71 314,43 
PLN 

9 uczniów 
1 nauczyciel 

lider • Praktyka zawodowa w Portugalii 
(Braga) miała na celu 
doskonalenie umiejętności 
praktycznych, które są 
niezbędne w zawodzie technika 
organizacji usług 
gastronomicznych. 

Wyczarowane z 
drewna - sztuka 
intarsji, rzeźby, 
drewnianej 
sztukaterii 

LdV 01.09.2013-
31.03.2014 

59 829 
EURO 

28 uczniów 
3 
nauczycieli 

lider • Projekt odpowiadał potrzebom 
szkolnictwa zawodowego w 
województwie podlaskim w 
branży drzewnej, zawód technik 
technologii drewna.  W ramach 
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niniejszego projektu staże w 
firmach w Portugalii, Turcji i 
Węgier miały na celu zapoznanie 
uczniów i nauczycieli z 
rozwiązaniami stosowanymi w 
branży drzewnej w krajach 
europejskich. 

Interdyscyplinarny 
wymiar kształcenia 
 zawodowego - 
jakość poprzez 
międzynarodową  
współpracę szkół 
zawodowych 

LdV 01.09.2013-
31.05.2015 

45 220 
EURO 

28 osób lider • Projekt zakładał wizyty studyjne 
w firmach i instytucjach 
branżowych w ramach, których 
uczestnicy(nauczyciele 
przedmiotów zawodowych, 
przedstawiciele IPH  
Białymstoku, Departament 
Edukacji w Białymstoku) 
projektu  mieli okazję do 
wymiany doświadczeń i wiedzy z 
zakresu kształcenia zawodowego 
oraz poznania nowych rozwiązań 
technicznych w Turcji, Portugalii, 
Czechach i Niemczech. 

LIVE- 
Międzynarodowa 
współpraca szkół w 
systemie 
zarządzania nauką 

Comenius 01.10.2007-
31.07.2009 

16 000 
EURO 

16 uczniów 
8 nayczycieli 

lider • Celem projektu było szkolenie w 
zakresie programu 
BLACKBOARD, który umożliwił 
lepszą komunikację między 
uczniami uczestniczących w 
programie, wymiana informacji 
na temat zwyczajów i tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia, 
dyskusja na temat stereotypów 
oraz przygotowanie i publikacja 
rozmóek polsko-austriacko- 
portugalsko-angielskich 

„Rozwój kwalifikacji 
w kształceniu 
zawodowym branży 
mechanicznej”. 

 

Erasmus+ 31.12.2014-
30.12.2015 

47 466 
EURO 

26 uczniów 
2 
nauczycieli 

lider • Celem projektu był wzrost 
możliwości zatrudnieniowych 
uczestników projektu poprzez 
udział w stażach zagranicznych 
realizowanych w firmach 
portugalskich i czeskich. Celami 
szczegółowymi było: 
- zwiększenie liczby godzin 
praktyk/staży w programach 
kształcenia 
- wypracowanie z pracodawcami 
krajowymi i zagranicznymi metod 
sprawdzania i oceny umiejętności 
zawodowych uczniów zdobytych 
podczas staży i praktyk 
- wzrost wiedzy na temat 
specyfiki pracy firm z branży 
mechanicznej 
- zwiększenie atrakcyjności 
kształcenia zawodowego branży 
mechanicznej 
- zwiększenia współpracy szkoły z 
firmami regionu, Polski i Europy 
- wzrost zaangażowania firm 
stażowych w ocenę umiejętności 
praktycznych uczestników staży 
- zastosowanie jednolitego 
systemu walidacji efektów 
kształcenia oraz możliwość 
certyfikacji 

Bliżej europejskiego 
rynku pracy. Staże 
zawodowe dla 
uczniów ZST w 
Białymstoku. 

Erasmus+ 31.12.2015-
30.12.2016 

69 868 
EURO 

38 uczniów 
3 
nauczycieli 

lider j.w. 

Staże uczniów ZST w 
Białymstoku szansą 
na europejskim 

Erasmus+ 01.09.2016-
31.08.2017 

94 606 
EURO 

54 uczniów 
5 
nauczycieli 

lider j.w. 
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rynku pracy. 

 

Kadra dydaktyczna. Zespół Szkół Technicznych dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. 

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole zatrudnionych było 66 nauczycieli, w tym 41 nauczycieli 

przedmiotów ogólnokształcących oraz 25 nauczycieli kształcenia zawodowego (branża drzewna – 12, 

mechaniczna – 9, gastronomiczna – 4). Jak widać na poniższym wykresie liczba nauczycieli rośnie 

wraz ze stopniem awansu zawodowego w przypadku nauczycieli kształcenia ogólnego oraz branży 

mechanicznej, natomiast w przypadku branży gastronomicznej i drzewnej największy odsetek 

stanowią nauczyciele mianowani. Najmniej w strukturze występuje nauczycieli stażystów.  

Wykres 1.  Struktura awansu zawodowego nauczycieli w ZST 

 

Zdecydowana większość (17 z 25) nauczycieli kształcenia zawodowego posiada co najmniej 20 letni 

staż pracy. Biorąc pod uwagę wykształcenie nauczycieli kierunkowe oraz kierunek, na którym 

prowadzą nauczanie należy wskazać zgodność w zakresie nauczania większości kierunków. 4 

nauczycieli kształcenia zawodowego w branży drzewnej, 4 z branży gastronomicznej oraz 5 

z mechanicznej posiada kierunkowe wykształcenie wyższe zgodne z nauczanym przedmiotem. 6 

nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora.  

Kadra pedagogiczna podejmuje działania w celu doskonalenia zawodowego. W latach 2012-2016 10 

nauczycieli korzystało ze studiów podyplomowych. W samym tylko roku szkolnym 2015-2016 29 

nauczycieli uczestniczyło w różnego rodzaju kursach i szkolenia. 

Infrastruktura. Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku  działalność edukacyjną realizuje w oparciu 

bazę dydaktyczną składająca się z budynku głównego  oraz  budynku Pracowni Zajęć Praktycznych.   
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Budynek główny szkoły usytuowany jest przy ulicy  Stołecznej 21 (Powierzchnia zabudowy – 1 611,00 

m2,  Powierzchna użytkowa – 3 507,8 m2, , Kubatura – 19 360 m3). Wybudowany został w latach 60 – 

tych. W skład zabudowy wchodzi trójkondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony budynek główny, sala 

gimnastyczna i stołówka, które są skomunikowane z budynkiem głównym odrębnymi  łącznikami.  

W obrębie budynku głównego funkcjonują 22 pracownie, aula, pokój nauczycielski oraz 

pomieszczenia biurowe dla personelu administracyjno – gospodarczego. W salach lekcyjnych 

realizowane są zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W dwóch 

pracowniach: gastronomicznej i obsługi gości, wykorzystywanych do kształcenia w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych, prowadzone są zajęcia praktyczne.  

Lp. Sala (nr) Nazwa pracowni 
  Powierzchnia  sali 

(m2 ) 

parter 

1. 1   przedmioty  ogólnokształcące 39,60 

2. 5   przedmioty  ogólnokształcące 83,60 

3. 15 pokój nauczycielski 51,10 

I piętro 

4. 101 
przedmioty zawodowe teoretyczne 

branża mechaniczna 

 

52,00 

5. 102 
przedmioty zawodowe teoretyczne 

branża mechaniczna 

 

51,20 

6. 103 
przedmioty zawodowe teoretyczne 

branża mechaniczna 

 

48,60 

7. 105 język obcy 28,70 

8. 107 informatyka 58,70 

9. 109 przedmioty  ogólnokształcące 54,20 

10. 110 przedmioty  ogólnokształcące 57,30 

11. 111 przedmioty  ogólnokształcące 56,20 

12. 112 
przedmioty zawodowe teoretyczne 

branża drzewna 

 

54,00 

13. 115 język obcy 23,30 

II piętro 

14. 201 
przedmioty zawodowe teoretyczne 

branża gastronomiczna 

 

44,80 

15. 202 
przedmioty zawodowe praktyczne 

branża gastronomiczna 

 

57,50 

16. 203 przedmioty  ogólnokształcące 43,40 
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17. 204 język obcy 39,70 

18. 205 język obcy 42,30 

19. 206 przedmioty  ogólnokształcące 43,70 

20. 207 przedmioty  ogólnokształcące 44,60 

21. 208 przedmioty  ogólnokształcące 54,00 

22. 209 przedmioty  ogólnokształcące 27,30 

Na działce o numerze geodezyjnym 381/1 o powierzchni 0,9971 ha, na której posadowiony jest 

budynek główny szkoły usytuowane są 2 boiska sportowe(trawiaste i poliuretanowe) oraz mini 

siłownia na wolnym powietrzu.  

Budynek Pracowni Zajęć Praktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku usytuowany jest 

przy ulicy Grunwaldzkiej 18 (Powierzchnia zabudowy - 1547,00 m2, Powierzchnia użytkowa – 3593 m2, 

Kubatura – 13698,60 m3). Wybudowany w XIX wieku, jako fabryka włókiennicza, w okresie 

powojennym  adaptowany na potrzeby kształcenia praktycznego, pełniąc funkcję Warsztatów 

Szkolnych. Do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone remonty w części zewnętrznej, a tylko 

w bardzo małym zakresie wewnątrz budynku. W chwili obecnej czterokondygnacyjny budynek jest 

zagospodarowany w następujący sposób:  

� piętro trzecie – strzelnica sportowa,  

� piętro drugie i pierwsze – pracownie kształcenia praktycznego branży drzewnej, 

� parter wydzierżawiony firmom zewnętrznym.  

Budynek od strony zewnętrznej posiada popękaną, wykruszającą się i odpadającą elewację, 

przeciekający w wielu miejscach dach oraz nie funkcjonujące orynnowanie poziome i pionowe. 

Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa jest zdeformowana i zniszczona w bardzo dużym stopniu.  

W zewnętrznej przestrzeni budynku znajduje się wiata służąca do składowania tarcicy i innych 

materiałów niezbędnych do szkolenia młodzieży. Stan techniczny wiaty może grozić zawaleniem.  

Elementy konstrukcyjne są zgniłe, a dach posiada wiele ubytków w pokryciu. 

W części wewnętrznej budynku występujący układ pomieszczeń oraz cała infrastruktura nie spełnia 

norm dotyczących wielkości pomieszczeń, liczby i usytuowania stanowisk, oświetlenia naturalnego i 

sztucznego, sposobu wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien  i drzwi, i nie jest zgodna z przepisami 

prawa w zakresie wymagań budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

oraz sanitarno-epidemiologicznej. W pomieszczeniach występują ubytki tynków, nierówności 

drewnianych podłóg, brak właściwie działającej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Instalacje - 

elektryczna, kanalizacyjna, co. są wykonane z materiałów ulegających  częstym awariom, trudnym do  

usunięcia z powodu zastosowania niestandardowych rozwiązań. Pomieszczenia szkoleniowe, 

szczególnie dział obróbki maszynowej, nie posiadają efektywnie działającej  instalacji 

odwiórowywania i odpylania.  

 

 

Wyposażenie. Przegląd bazy techno-dydaktycznej kształcenia zawodowego, pod kątem zgodności  

z zapisami podstaw programowych kształcenia w zawodach,  dla poszczególnych kierunków 

kształcenia: 

Branża drzewna: 

� Technik technologii drewna, stolarz - Pracownia rysunku technicznego, materiałoznawstwa 

i technologii przetwarzania drewna (ul. Stołeczna) - Pracownia  w dobrym stanie 

technicznym, [‘dostosowana  wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk. 
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Pozostałe pracownie mieszczą się przy ulicy Grunwaldzkiej i wymagają generalnego remontu. 

Dwie Pracownie rysunku technicznego, materiałoznawstwa i technologii przetwarzania 

drewna wymagają doposażenia w zakresie m.in.: przyborów kreślarskich do wykonywania 

rysunków,  plansze poglądowe, tablice, diagramy, wzorniki, oprogramowanie do 

komputerowego wspomagania procesów technologicznych, schematy procesów 

technologicznych wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drewnopochodnych, 

dokumentacje technologiczne wyrobów z drewna i tworzyw drewnopochodnych, normy 

dotyczące przetwarzania drewna oraz wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw 

drzewnych, przyrządy do pomiaru: wilgotności, aparatura i urządzenia do badania drewna 

i tworzyw drzewnych, aparatura do badania powłok wykończeniowych, suszarki, mikroskopy.  

� Obróbka maszynowa, Montaż, Montaż z klejarnią - Pracownie wymagają doposażenia 

w zakresie: przyrządy i uchwyty obróbkowe, schematy części maszyn i urządzeń, rysunki 

ostrzy narzędzi, parametry kątowe narzędzi,  narzędzia i urządzenia montażowe do 

wytwarzania wyrobów stolarskich, instrukcje technologiczne i stanowiskowe wytwarzania 

wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, modele połączeń konstrukcyjnych wyrobów 

stolarskich, plansze przedstawiające sposoby wykańczania wyrobów stolarskich, wzorniki 

okuć, łączników, akcesoriów. 

� Planowane  w najbliższych latach poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe zawody:  tapicer 

[753402], cieśla[711501],  mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, wymaga  

utworzenia i wyposażenia nowych pracowni specjalistycznych o wysokim poziomie 

zaawansowania technicznego. Istnieje potrzeba stworzenia Pracowni tapicerskiej, Pracowni 

pomocniczych prac stolarskich i ślusarskich – zaadaptowanie odpowiedniego pomieszczenia i 

wyposażenia zgodnie z wymogami podstawy programowej. 

Branża gastronomiczna 

� Kucharz i  technik żywienia i usług gastronomicznych – kształcenie praktyczne odbywa się 

w Pracowni obsługi gości i Pracowni gastronomicznej. Szkoła posiada pracownię 

gastronomiczną wspólną dla zawodu kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Powyższy stan rzeczy rodzi konieczność realizacji kształcenia praktycznego u pracodawców. 

Dla obu zawodów egzaminowanie dotyczy w pewnym obszarze tej samej kwalifikacji T.6, ZST 

jest ośrodkiem egzaminowania dla kwalifikacji T.6 (możliwość egzaminowania na trzech 

stanowiskach egzaminacyjnych podczas jednej zmiany). W pracowni gastronomicznej 

znajduje się  tyle właśnie stanowisk  i drobny sprzęt do każdego z nich,  ale niestety nie jest 

możliwe zapewnienie w obecnych warunkach dostępu mediów do każdego stanowiska tzn. 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej - posiadamy wolnostojące 

kuchenki elektryczne - 3 szt. i 3 zlewy w ciągu zmywania, a co za tym idzie 3 stanowiska do 

egzaminowania. W pracowni obsługi gości brakuje  również niezbędnych mediów (instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, wentylacji) zlewu do mycia rąk, zlewu do mycia, kuchenki elektrycznej, 

włączników  prądu doprowadzonych do stanowisk pracy,  zmywarki do szkła z wyparzarką,  

chłodziarki do napojów, stanowisk komputerowych dla uczniów. W zasobach pracowni 

gastronomicznej znajdują się tylko niektóre wymagane elementy. Nie ma nawet 

podstawowych narzędzi, aby zorganizować w obecnych warunkach stanowiska 

egzaminacyjne do kwalifikacji T.3. Istnieje konieczność stworzenia takich stanowisk 

u pracodawców. Szkoła nie posiada pracowni planowania żywienia i produkcji 

gastronomicznej ze stanowiskami  komputerowymi  dla uczniów do planowania, rozliczania 

i oceny żywienia, planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej, planowania i rozliczania 
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usług gastronomicznych; tabel składu i wartości odżywczych produktów spożywczych, norm 

żywienia i wyżywienia, tabel zamiany produktów, jadłospisów codziennych 

i okolicznościowych, kart potraw  i napojów, receptur potraw i napojów, wzorów druków 

stosowanych w gastronomii; 

 

Branża mechaniczna 

Kształcenie w zawodach mechanicznych odbywa się w oparciu o pracowanie zlokalizowane na 

ul. Stołecznej 21, Grunwaldzkiej 18 oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku. 

� Technik pojazdów samochodowych – szkoła dysponuje Pracownią obróbki ręcznej 

i maszynowej, Pracownią metrologii technicznej, Pracownią budowy i eksploatacji pojazdów 

samochodowych (technik pojazdów samochodowych). Pracowanie wymagają doposażenia 

w tokarkę, frezarkę, uchwyty obróbkowe, modele mechanizmów i zespołów obrabiarek, płyty 

traserskie, mikroskop warsztatowy, suwmiarkę modułową, zestawy do demonstracji budowy 

i działania podzespołów samochodowych, pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu 

drogowego oraz techniki kierowania pojazdami, dokumentacje techniczno-obsługowe 

pojazdów, katalogi części zamiennych. Ponadto Pracownia metrologii technicznej wymaga 

wymiany instalacji elektrycznej,  oświetleniowej, co. oraz odmalowania. Remontu wymaga 

również zaplecze pracowni łącznie z wymianą okien i podłogi. 

� Mechanik pojazdów samochodowych -  w szkole uczniowie korzystają z Pracowni pojazdów 

samochodowych, która wymaga doposażenia w zakresie: przyrządy diagnostyczne, modele, 

przekroje zespołów i podzespołów samochodowych, elementy instalacji pojazdów. 

� Z uwagi na planowane utworzenie nowych kierunków kształcenia takich jak: Blacharz 

samochodowy [721306], Kierowca mechanik [832201] i Operator obrabiarek skrawających 

[722307] istnieje potrzeba zapewnienia: 

- Pracowni rysunku technicznego (dla wszystkich zawodów) 

- Pracowni technologii mechanicznej, Pracownia programowania obrabiarek sterowanych 

numerycznie dla zawodu Operator obrabiarek skrawających 

- Pracowni technologii dla zawodu Blacharz Samochodowy 

- Pracowni środków transportu drogowego, Pracowni przewozu drogowego rzeczy dla 

zawodu Kierowca mechanik 

 

Infrastruktura e-edukacji. Szkoła kładzie nacisk na ciągłe uzupełnianie brakującego sprzętu, 

szczególnie jeśli chodzi o komputery i wyposażenie multimedialne potrzebne w dydaktyce. Nie 

ogranicza się przy tym wyłącznie do wydawania środków otrzymywanych od organu prowadzącego w 

ramach subwencji oświatowej, ale także próbuje pozyskiwać fundusze z innych źródeł.  W 2011r. w  

ramach Projektu „Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń ZST w Białymstoku” 

współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2007-2013.  

� Doposażono w 15 pracowniach  stanowisko nauczycielskie w multimedialny zestaw 

komputerowy (z dostępem do Internetu) wyposażony w komputer, projektor, ekran 

projekcyjny, 

� 2 pracownie zawodowe pracownia kształcenia zawodowego – technik technologii drewna 

oraz pracownia kształcenia zawodowego – technik mechanik doposażono w multimedialny 

zestaw komputerowy (z dostępem do Internetu) oraz utworzono po 6 stanowisk 

komputerowych dla uczniów. 
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� Doposażono dwie pracownie językowe: jedną w 24 stanowiska ze słuchawkami oraz 

stanowisko nauczycielskie złożone z multimedialnego zestawu komputerowego, drugą w  15 

stanowisk ze słuchawkami oraz stanowisko nauczycielskie złożone z multimedialnego 

zestawu komputerowego. 

� Pokój nauczycielski wyposażono w 2 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu; 

urządzenie wielofunkcyjne laserowe. 

� 2 pracownie doposażono w laptopy. 

� Dokonano wymiany instalacji elektrycznej i założono sieć teleinformatyczną w budynku 

głównym szkoły 

W ramach projektów: „Dobry zawód – pewna przyszłość”, „Dziś się uczę – jutro pracuję”, „PWP 

Jakość, rozwój i współpraca” realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku w latach 

2011 - 2015 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego uzupełniono Pracownię Zajęć 

Praktycznych w 11 zestawów komputerowych, 5 laptopów oraz oprogramowanie do projektowania 

komputerowego w 3D. Zakupiono również oprogramowanie WoodWOP do symulacji toczenia 

i frezowania w drewnie. 

Aktualnie wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone w komputer dla nauczyciela, dostęp do 

Internetu, projektor, w 7 salach znajdują się tablice  interaktywne z projektorem. 

 

 

RELACJE ZEWNĘTRZNE SZKOŁY 

Współpraca z rodzicami. Relacje szkoły z rodzicami uczniów  w opinii Rady Pedagogicznej są 

niewystarczające. Rodzice uczestniczą głównie w semestralnych zebraniach z wychowawcą, bądź w 

sytuacjach interwencji wychowawczej. Powodem tego może być wycofywanie się z części 

obowiązków wychowawczych i pozostawienie dorosłym prawie dzieciom większej swobody. Ponadto 

rodzice mają dostęp do informacji na temat swych dzieci dzięki elektronicznemu dziennikowi, rzadziej 

zatem czują potrzebę kontaktów ze szkołą.  

Współpraca z pracodawcami. Kontakty szkoły z przedsiębiorcami są liczne i systematyczne. Szkoła 

posiada stałych partnerów, firmy, z którymi współpraca (np. przy organizowaniu praktyk 

zawodowych) ma długotrwały i stabilny charakter. Jako przykłady wspólnych przedsięwzięć 

realizowanych z przedsiębiorcami można wskazać: 

Fundusz stypendialny „ZST-Progres”, którego celem jest wsparcie finansowe uzdolnionych i 

wyróżniających się uczniów w zawodzie, który został utworzony 11 grudnia 2015. Stypendium 

w pierwszej edycji otrzymało 19-stu uczniów technikum i szkoły zawodowej. Taka forma nagradzania 

jest  doskonałą motywacją dla uczniów do dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych 

na wybranych kierunkach, w których kształci szkoła. Uroczyste wręczenie aktów stypendialnych 

odbyło się 23 lutego 2016 roku w obecności władz miasta, fundatorów oraz zaproszonych gości. 

W skład funduszu wchodzi 12 firm, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Progres oraz Zespół 

Szkół Technicznych w Białymstoku. W kolejnym roku szkolnym Fundusz jest kontynuowany w 

rozszerzonej formule 13 firm i ponad 23 stypendystów. 

Kolejnym efektywnym przykładem dobrych praktyk współpracy szkoły z pracodawcami stał się 

cyklicznie organizowany Konkurs Stolarski, którego celem jest promocja kierunków kształcenia branży 

drzewnej. Przedsiębiorcy branży drzewnej występują w zaszczytnej roli: współautorów zadania 

konkursowego, oceniających jego wykonanie przez uczestnika konkursu – ucznia ZST, a także 
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fundatorów nagród. Jest to moment weryfikacji nabytych umiejętności w szkole, z tym, czego 

oczekują pracodawcy oraz praktyczne sprawdzenie efektów modułowego kształcenia. Do końca 

września 2016r. odbyło się 8 edycji konkursu.  

Staże zawodowe realizowane od 2013 roku w ramach projektu „PWP Jakość, rozwój i współpraca” 

(15 firm) następnie kontynuowane w mniejszej skali (5 firm) przez wybranych pracodawców (płatne 

również ze środków przedsiębiorców). Staże trwały miesiąc w okresie wakacji i były realizowane wg. 

wspólnie z pracodawcą opracowanego programu.  

 

 

 

Tabela 3 Firmy współpracujące z ZST w zakresie realizacji praktyk uczniowskich, staży oraz funduszu 
stypendialnego 

FIRMY BRANŻY DRZEWNEJ 

PHUP LAMBUD  PRACOWNIA STOLARSKA Adam Półtorak 

STRATUS LACK FABRYKA MEBLI ANGIELSKICH „FURNIT” 

KOMANDOR  BIAŁYSTOK  PHU „PŁYTEX” 

FABRYKA MEBLI LABORATORYJNYCH   „RENGGLLI” ZAKŁAD STOLARSKI „MEBLOWIT” 

PRODUCENT MEBLI BIUROWYCH „TOBO”  ZAKŁAD STOLARSKI „MEBLIKA” 

PRODUCENT MEBLI BIUROWYCH „BIUROSERWIS”  ZAKŁAD STOLARSKI „SADOM” 

FABRYKA MEBLI „FORTE”   ZAKŁAD STOLARSKI „MEBLE PŁACHCIŃSKI” 

FABRYKA MEBLI „STARPOL”                                                                                      

FIRMY BRANŻY GASTRONOMICZNEJ 

HOTEL TRIO GASTRO STREFA  

HOTEL POD HERBEM RESTAURACJA „SAVILLA” 

HOTEL PODLASIE RESTAURACJA „VENESSA” 

PSS SPOŁEM RESTAURACJA „SANTANA” 

ZAKŁAD GARMAŻERII STAROPOLSIEJ „LECH” RESTAURACJA „MOZART” 

ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „PRUSZYNKA” SALA BANKIETOWA „WERSAL” 

AM REST KFC KAWIARNIA „KRZYŚ” 

DWÓR CZARNECKIEGO PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE 

FIRMY BRANŻY MECHANICZNEJ 

POLMOZBYT PLUS WASILEWSKI I SYN – (NISSAN) 

MOTOZBYT AUTO SERWIS 

SOS SERWIS POLSTARTER 

ASW WOJCIULA – (CITROEN PEUGEOT) WIRKOWSKI AUTO 

MOTOTRANSPORT P.H.U. GRAFIX 

RYCAR     NORAUTO  

AUTO IDEA  ASO VOLVO 

SZARLEJ & BOCHENEK KART 

TOP MOTORS CHM LEWICKIE 

KOMUNALNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SAMASZ 

JR AUTO DARMET 

AUTO KOR ODLEWNIA BIAŁYSTOK 

PIT TRANS AMPER TUR 
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Współpraca z instytucjami. Poza pracodawcami ZST współpracuje m.in. z uczelniami wyższymi, 

organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy takimi jak: 

� Politechnika Białostocka – Wydział Architektury, Wydział Mechaniczny, Wydział Zarządzania 

w ramach np. organizacji konferencji, 

� Uniwersytet w Białymstoku – w ramach projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - Praktyka 

jest najlepszym nauczycielem”, „Białostockie Talenty XXI wieku”, 

� Państwowa Inspekcja Pracy – wykłady dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

� Izba Przemysłowo-Handlowa – przygotowanie programu praktyk dla uczniów,  

� Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – udział i korzystanie z wyników badań, 

� Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku – w ramach realizacji projektów 

„Dobry zawód – pewna przyszłość” i „Nauczyciel zawodu – ekspertem w branży”, 

� Podlaskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Progres – organizacja funduszu 

stypendialnego. 

 

Szkoła szeroko współpracuje z instytucjami i placówkami kształcenia zawodowego w Europie. Szereg 

projektów finansowanych ze środków europejskich umożliwia naszym uczniom korzystanie z 

wymiany międzynarodowej, staży zawodowych oraz realizację wspólnych inicjatyw. Dotychczas z tej 

formy wsparcia skorzystało około 300 uczniów. Kolejną grupą beneficjentów są nauczyciele, którzy 

mieli możliwość porównania systemów kształcenia zawodowego, metod pracy, organizacji pracy 

szkoły w: Portugalii, Turcji, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Włoszech, na Węgrzech. 

Naszymi partnerami byli m.in.: IEFPS Armeria Eskola GLHBI (Hiszpania), Kayseri Melikgazi Ilce Milli 

Egitim Mudurlugu (Turcja), Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Portugalia).  

 

I.2 Potrzeby klientów szkoły  

Oczekiwania UCZNIÓW 

Celem poznania opinii uczniów Zespołu Szkół Technicznych w kwietniu 2016r przeprowadzono 

szczegółowe badania w postaci ankiety audytoryjnej we wszystkich 19 klasach, w których aktualnie 

prowadzone jest nauczanie. Uczniowie oceniali stopień zainteresowania poszczególnymi formami 

wsparcia w  skali od 1 do 5. 

Wykres 2.Najbardziej pożądane zajęcia wyrównawcze 
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Uczniowie chcieliby, by w szkole realizowano zajęcia wyrównawcze. Najwięcej uczniów - 75%1 

chciałoby dodatkowych zajęć z języka obcego,  nieco mniej, ale również ponad 70% z języka polskiego 

i matematyki. Pojedynczy uczniowie wyrazili również zainteresowanie przedmiotami takimi jak 

biologia i informatyka. 

 

 

 

Wykres 3. Najbardziej pożądane zajęcia pozalekcyjne 

 

 

W opinii uczniów najlepiej by zajęcia pozalekcyjne były realizowane w formie branżowych kół 

zainteresowań (69,4%), zajęć z zakresu ICT oraz zajęć sportowych.  

 

Wykres 4. Najbardziej pożądane kierunki wyjazdów edukacyjnych 

 

                                                           
1 Odsetek uczniów, którzy wskazali odpowiedź co najmniej 3 w skali 1-5 



18 
 

Formą umożliwiającą pogłębienie wiedzy są także wyjazdy edukacyjne. Jako najchętniej widziane są 

wycieczki do zakładów pracy, którymi zainteresowanie wyraziło 85% uczniów oraz targi branżowe - 

83,3% 

 

 

  

 

 

Wykres 5 Instytucje organizujące „Dni otwarte” 

 
 

Uczniowie (90,2%) chcieliby pozyskać informacje podczas dni otwartych w Instytucjach Rynku Pracy i 

od kluczowych pracodawców - 86,7 oraz nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się dni otwarte 

na uczelniach wyższych 77,8 % uczniów. 

Wykres 6. Targi edukacyjne 

 
 

Uczniowie wskazali także w jakiej formie powinny być organizowane targi pracy. Jako najchętniej 

widziane wskazywano: prezentację technologii i  pośrednictwo pracy po 90,5% uczniów. 

Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się prezentacje zawodów -  81% 
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Wykres 7. Potrzeby uczniów w zakresie doradztwa 

 
 

 

Respondentów poproszono o wskazanie potrzeb z zakresu doradztwa kariery. Uczniowie (90,4%) 

wskazują przede wszystkim potrzebę informacji o rynku pracy oraz przygotowania Indywidualnego 

Plan Działania – 85,5%. 

Wykres 8. Udział i organizacja konkursów 

 
 

Dodatkowo uczniowie wskazali potrzeby w zakresie uczestniczenia i organizacji konkursów. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy zawodowe (83,1%), najmniejsza liczba uczniów 

chciałaby samodzielnie organizować konkurs – 65,1%. 
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Wykres 9. Najbardziej oczekiwane formy współpracy szkół z pracodawcami  

 

Uczniowie ocenili dostępne formy współpracy szkół z przedsiębiorcami. Jako najbardziej pożądane 

wskazali oni staże zawodowe zagraniczne – 92,9% uczniów (średnia ocena 4,2) i wizyty w firmach – 

91,6% (4). Zaznaczyć trzeba, że wszystkie formy współpracy z pracodawcami spotkały się z bardzo 

dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. 

 

 

 

Uczniowie mieli możliwość wybrać jakiego rodzaju kursami/szkoleniami specjalistycznymi, byliby 

zainteresowani. Spośród przedstawionej poniżej listy największym zainteresowaniem cieszył się 

prawo jazdy kat. B, wózki widłowe, programowanie obrabiarek CNC i komputerowe diagnozowanie 

pojazdów. Przy czym w przypadku wszystkich kursów zainteresowanie było na poziomie co najmniej 

50%. 

Tabela 4. Kursy/szkolenia specjalistyczne, którymi zainteresowani są uczniowie 

Wózki widłowe Komputerowe diagnozowanie pojazdów 

Prawo jazdy kat. B Układy klimatyzacji 

Kuchnia molekularna Renowacja mebli i wyrobów stolarskich 

Carving Drewniane konstrukcje ogrodowe 

Barista Podstawy projektowania mebli 

Programowanie w 3D Tapicerstwo 

Programowanie CAD - CAM Techniki zdobnicze 

Programowanie obrabiarek CNC   

 

W ramach badania zapytano również uczniów o najlepsze formy promocji szkoły. Największą 

aprobatę zyskały filmy promocyjne (84,5% pozytywnych wskazań),  materiały promocyjne  (np. ulotki, 

plakaty) i media społecznościowe  (np. Facebook, YouTube). 
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Wykres 10. Najtrafniejsze formy promocji szkoły  

 

W ramach przeprowadzonej diagnozy, o potrzeby uczniów zapytano również kadrę pedagogiczną. 

W opinii nauczycieli warto zaproponować uczniom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (koła 

zainteresowań), co jest zbieżne z oczekiwaniami uczniów. Przede wszystkim powinny to być koła 

branżowe, poświęcone zagadnieniom związanym z zawodami, w których szkoła kształci, np. w branży 

drzewnej umożliwiające rozwijanie pasji w zakresie renowacji mebli, modelarstwa, sztukaterii, 

wikliniarstwa. W ramach działalności tych kół uczniowie mogliby się przygotowywać do udziału 

w konkursach branżowych. Ponadto wskazano również na potrzebę funkcjonowania kół sportowych 

(strzelectwo, boks, tenis stołowy,  siatkówka) i przedmiotowych (historyczne, językowe).  

Zdaniem nauczycieli uczniowie potrzebują przede wszystkim zajęć wyrównawczych z matematyki. 

Dotyczy to w szczególności klas I i IV z uwagi na konieczność uzupełnienia braków w edukacji na 

poziomie gimnazjum oraz przygotowania do matury i kontynuacji nauki na studiach. Wskazywano 

również na konieczność dodatkowych zajęć z innych przedmiotów maturalnych tj. język polski i język 

obcy. Siedmiu nauczycieli wyraziło opinię, że należałoby również wesprzeć uczniów w zakresie 

przedmiotów zawodowych i przygotowania do egzaminów zawodowych. Zajęcia powinny być 

prowadzone regularnie, w małych, kilkuosobowych grupach. 

Wyniki badania kadry pedagogicznej potwierdziły, że najlepszą formą wycieczek edukacyjnych są 

wizyty w zakładach pracy w regionie i kraju, takich, jak: Fabryka Mebli „Forte”, Lambud, Ikea, 

Mlekovita, Autorobot. Ponadto zauważono potrzebę wyjazdów na targi branżowe, uczelnie wyższe 

oraz do jednostek naukowo – badawczych. 

W szkole powinny być organizowane przede wszystkim konkursy branżowe, takiego zdania jest 

ponad połowa nauczycieli. Można rozważyć również konkursy wiedzy przedmiotowej i turnieje 

sportowe. 

Aby uatrakcyjnić ofertę szkoły warto zaoferować uczniom kursy/szkolenia zawodowe umożliwiające 

nabycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, staże krajowe i zagraniczne. Zgłoszono również 

potrzebę organizacji  spotkań, wycieczek  integracyjnych, wyjść do instytucji kultury oraz dostępu do 

nowoczesnych materiałów edukacyjnych np. filmów edukacyjnych, materiałów do nauki zdalnej. 

OCZEKIWANIA KADRY 
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Potrzeby i oczekiwania kadry pedagogicznej i administracyjnej  są na bieżąco rozpoznawane przez 

dyrekcję poprzez spotkania i rozmowy. Dodatkowo w kwietniu 2016 roku na potrzeby opracowania 

strategii szkoły zrealizowano badanie ankietowe, w którym udział wzięło 47 pracowników szkoły. 

W opinii nauczycieli, aby udoskonalić ich współpracę należałoby rozszerzyć formułę spotkań 

nauczycieli z poszczególnych bloków nauczania, poprawić komunikację wewnątrzszkolną. 

Zaproponowano również organizację spotkań integracyjnych w formie uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych, wyjazdów studyjnych, szkoleń. 

Jako najbardziej efektywne formy motywacji nauczycieli wskazano przede wszystkim możliwość 

udziału w atrakcyjnych szkoleniach, studiach podyplomowych, wyjazdach studyjnych. 

W wypowiedziach pojawiły się również sugestie zmniejszenia biurokracji, dofinansowania wyjść do 

instytucji kultury, nagrody dyrektora w formie np. imiennych podziękowań. 

Jako najbardziej oczekiwaną formę podnoszenia kwalifikacji nauczycieli wskazali kursy i szkolenia 

branżowe. Zapotrzebowanie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia branżowe w poszczególnych 

branżach przedstawia się następująco: 

 

Branża drzewna (10 nauczycieli) 

� Szkolenia z zakresu obsługi obrabiarek CNC, renowacji mebli   i wyrobów stolarskich  

� Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych typu CAD   

� Oligofrenopedagogika   

� Rzeczoznawstwo w zakresie budowy, obróbki drewna i meblarstwa itp. 

� Kurs kwalifikacyjny z tapicerstwa  

 

Branża gastronomiczna (4 nauczycieli): 

� Studia podyplomowe: SGGW WARSZAWA (Nowoczesna organizacja i zarządzanie 

w gastronomii, Żywienie człowieka i gastronomia, Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne) 

� Szkolenia i kursy:  Szkolenia kelnerskie (Techniki serwowania potraw i napojów, Serwis 

angielski,  Profesjonalna obsługa konsumenta, Serwis specjalny) 

� Szkolenia z obsługi programów komputerowych dotyczących gastronomii: Gastro POS -

program sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej, Gastro SZEF - program obsługi gospodarki 

magazynowej,  Program do układania i obliczeń związanych z jadłospisem, Tworzenie stron  

internetowych i prezentacji multimedialnych 

� Kursy:  Dekoracje kwiatowe, Kurs barmański, Kurs carvingu, Kurs baristy 

� Warsztaty: sushi, kuchnia molekularna, dekoracje z czekolady, kuchnia bankietowa,  potrawy 

z owoców morza, kuchnie regionalne 

 

Branża mechaniczna (7 nauczycieli): 

� Kursy, szkolenia: Szkolenia z metod bezlakierowego usuwania uszkodzeń, Szkolenia 

serwisowe z diagnostyki pojazdów, Kurs modelowania 3D 

� Studia podyplomowe Politechnika Białostocka  (Diagnostyka pojazdów samochodowych,  

Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza,  Komunikacja marketingowa i zarządzanie 

relacjami z klientem) 

� Wykorzystanie programów graficznych w praktyce szkolnej (AutoCad, Solid Works) 

� E-LEARNING – wspomaganie dydaktyki edukacją zdalną  
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Jeśli chodzi o inne potrzeby szkoleniowe, to dotyczą one takich zagadnień jak: metody pracy 

z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, kompetencje wychowawcze, 

współpraca z rodzicami, motywowanie uczniów, praktyczne szkolenia metodyczne, doskonalenie 

psychologiczno-pedagogiczne. 

 

POTRZEBY SZKOŁY W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY  

Podstawową potrzebą wynikającą z organizacji pracy szkoły jest remont i adaptacja budynku 

Pracowni Zajęć Praktycznych przy ulicy Grunwaldzkiej 18 do nowej funkcji, jaką jest stworzenie 

miejsca edukacji o wyjątkowych walorach w skali miasta, województwa i Polski, będącego ważnym 

ośrodkiem dla sektora drzewno-meblarskiego. Dodatkowo znajdującym się w obiekcie przestrzeniom 

nadanie form umożliwiających realizację zajęć lekcyjnych, produkcję i prototypowanie wzorów, 

organizację mitingów i warsztatów, ekspozycję mebli i innych wzorów produktów oraz miejsce 

spotkań twórców z młodzieżą. 

Propozycja struktury przestrzeni w modernizowanym obiekcie: 

� Warsztaty szkolne z nowoczesnym parkiem technologicznym i wsparciem informatycznym 

oraz zapleczem magazynowym 

� Pracownie projektowe (proces projektowania i prototypowania) 

� Pracownie specjalistyczne (kierunek wzornictwo -  różne obszary) 

� Przestrzeń ekspozycyjno – edukacyjna umożliwiająca prezentację światowych i polskich 

rozwiązań wzorniczych (zakup, darowizna, depozyt, restauracja przedmiotu) 

� Akademii Dobrego Wzoru jako jednostka wsparcia merytorycznego – realizująca projekty i 

organizująca „działania otwarte” w zmodernizowanym obiekcie 

Tak zmodernizowany obiekt  umożliwi: 

� Realizację programu praktycznej nauki zawodu w oparciu o wyposażenie zgodne z wymogami  

podstawy programowej, zbliżone do warunków pracy w firmach  oraz pozwalające nabyć 

uczniom umiejętności potrzebne na rynku pracy 

� Realizację zajęć pozalekcyjnych 

� Realizację zajęć/ kół zainteresowań 

� Realizację zajęć z wzornictwa dla uczniów z innych szkół 

� Realizację kwalifikacyjnych  kursów zawodowych,  kursów umiejętności zawodowych i innych 

specjalistycznych szkoleń 

� Realizacja spotkań i dyskusji w przestrzeni ekspozycyjno – edukacyjnej Galerii Dobrego Wzoru 

– np. z projektantami, technologami i przedsiębiorcami 

� Prototypowanie i przygotowanie do komercjalizacji produktów uczniów 

� Prototypowanie wzorów projektantów / designerów 

� Organizacja wernisaży znanych projektantów lub studiów wzorniczych 

� Organizacja wystaw prac uczniów i uczestników kursów 

� Realizacja procesu edukacyjnego z projektowania dla dzieci i młodzieży z województwa 

podlaskiego 

� Prowadzenie Akademii Dobrego Wzoru – cykl weekendowych warsztatów i szkoleń dla 

zainteresowanych 

� Prowadzenie letniej Akademii Dobrego Wzoru – warsztatów dla młodzieży z całej Polski 

połączonych z wypoczynkiem i zwiedzaniem woj. podlaskiego (inicjatywa kooperacyjna) 
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SZKOŁA W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY - oczekiwania PRACODAWCÓW 

Diagnoza potrzeb przedsiębiorców została prowadzona w formie wywiadu grupowego z 12 

przedstawicielami firm tworzących Fundusz Stypendialny. Wywiad przeprowadzony został 11 grudnia 

2015r. Główne wnioski zgłaszane przez przedsiębiorców: 

� brak pracowników w zawodach takich jak stolarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, 

kucharz, blacharz samochodowy, 

� niedostosowanie kierunków kształcenia  do potrzeb pracodawców, 

� brak w klasyfikacji zawodów zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 czerwca 2016r. 

zawodów odzwierciedlających wymagania zmieniającego się środowiska pracy,0 

� brak świadomości uczniów na temat konieczności nieustannego doskonalenia zawodowego, 

� niskie kompetencje społeczne absolwentów, 

� nieznajomość nowoczesnych technologii stosowanych w  firmach wśród absolwentów  

i nauczycieli zawodu, 

� brak obecności nauczyciela zawodu w firmie, 

� niewystarczająca liczba godzin praktycznych realizowanych u przedsiębiorców (1 miesiąc 

praktyk w 4 – letnim cyklu kształcenia). 

 

Oceny kierunków kształcenia ZST pod kątem ich przydatności na rynku pracy można dokonać między 

innymi analizując opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zgodnie 

z prognozowaną na 2016r. relacją między dostępną siłą roboczą, a zapotrzebowaniem na 

pracowników w zawodach, w których obecnie kształci ZST  z  dla powiatu M. Białystok przygotowaną 

na potrzeby badania „Barometr zawodów”2  sytuacja przedstawia się następująco: 

� technik mechanik  - nadwyżka poszukujących pracy, 

� mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych - równowaga 

popytu i podaży, przy czym zwrócono uwagę na szarą strefę oraz brak umiejętności i 

doświadczenia, 

� technik technologii drewna i stolarz (robotnicy obróbki drewna i stolarze) - równowaga 

popytu i podaży (szara strefa, niekorzystne warunki płacowe). 

Jak wynika z powyższych danych tylko w przypadku jednego z kierunków kształcenia występuje 

nadwyżka poszukujących pracy. 

 

Jak wynika z badania sektora producentów wyrobów z drewna i mebli przeprowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 11,9% przedsiębiorców biorących udział w badaniu 

odpowiedziało, że ma trudności ze znalezieniem pracowników, zaś na  problemy w chwili obecnej 

wskazało 12,9% badanych. Generalnie problemy te dotyczyły zawodu stolarza, na którego wskazało 7 

respondentów. Poza tą odpowiedzią pojawiły się wskazania na takie zawody, jak: tapicer, monter 

mebli, technolog drewna oraz ogólnie rzecz biorąc pracownicy fizyczni. Również respondenci biorący 

udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI) wskazywali na trudności ze znalezieniem 

odpowiednich kadr, zwracając przede wszystkim uwagę na problemy z obsadzeniem niektórych 

rodzajów stanowisk pracy. Generalnie problem ten szczególnie dotyczy zawodu tapicera, operatora 

maszyn numerycznych, techników do obróbki drewna.  Na pytanie, pracownicy w jakich zawodach 

będą poszukiwani przez firmę na rynku pracy, udzielono 83 odpowiedzi. Najczęściej wymienianym 

zawodem był stolarz. Wskazało na niego aż 36 podmiotów. Inne zawody w kolejności liczności 

                                                           
2 www.barometrzawodow.pl 
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udzielonych odpowiedzi to: operator maszyn – 7 odpowiedzi, monter – 5 , tartacznik – 2 , tapicer – 2  

i szwaczka – 2. Po jednej odpowiedzi uzyskały zawody lakiernika i pilarza. 3 

Jak wynika z badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy zrealizowanego w 2015r. największe 

zapotrzebowanie kadrowe wśród badanych przedsiębiorstw występuje w grupie 8 – Operatorzy i 

monterzy maszyn i urządzeń, gdzie co piąte przedsiębiorstwo poszukuje nowych pracowników w tej 

grupie zawodów. Zapotrzebowanie na operatorów i monterów maszyn i urządzeń kształtuje się na 

poziomie 26,8% ogółu poszukiwanych pracowników. Równie dużą popularnością cieszy się grupa 

zawodów 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, gdzie niemal jedna trzecia firm wykazuje 

zapotrzebowanie na poziomie 26,3% ogółu osób do zatrudnienia. 

Jeśli chodzi natomiast o konkretne zawody, to zapotrzebowanie kadrowe dotyczy przede wszystkim: 

operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, monterów elektrycznego sprzętu gospodarstwa 

domowego, kierowców autobusu, pomocniczych robotników budowlanych, przedstawicieli 

handlowych, lakierników, monterów mebli.4 

Badanie przeprowadzone w 2014r. na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wskazuje, że 

pracodawcy prowadzący działalność na obszarze BOF najczęściej przyjmowali uczniów na praktyki 

zawodowe (39%), zatrudniali młodocianych w celu przygotowania zawodowego lub przyjmowali 

absolwentów na staż zawodowy (po 24%), organizowali zajęcia praktyczne w zakładzie i informowali 

szkoły o oczekiwaniach wobec przyszłych pracowników (po 6%). Badani pracodawcy nie udostępniali 

swoich pracowników jako nauczycieli przedmiotów zawodowych, nie uczestniczyli w spotkaniach 

z uczniami w szkole ani nie uczestniczyli w badaniach dotyczących oczekiwań wobec pracodawców5. 

Powyższe wyniki wskazują, iż konieczne jest wyjście do pracodawców z nową ofertą współpracy 

ukazującą korzyści z angażowania się  w dualny system kształcenia. 

 

Badania regionalne podlaskich przedsiębiorców z 2014r.6 wskazują na niezbędne do wprowadzenia 

zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Są to przede wszystkim: zwiększenie liczby godzin nauki 

praktycznej, zwiększenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami. Aby 

zaspokoić potrzeby pracodawców w odniesieniu do wykwalifikowanych pracowników, posiadających 

umiejętności praktyczne, szkoły powinny współpracować z pracodawcami.  

                                                           
3 „Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego, Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli”, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011, str. 101 
4 „Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia 

ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej”, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2015, 

str.125 
5 Kształcenie zawodowe na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, BFKK, Białystok, 2014, s. 18. 
6 A. Muzyk (red.), Podlaski absolwent analiza sytuacji w zakresie kształcenia zawodowego w województwie 

podlaskim w latach 2010 – 2012, WUP, Białystok, 2014 r., s. 78.  
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Wykres 11. Niezbędne zmiany w systemie kształcenia zawodowego w opinii podlaskich przedsiębiorców  

 

Źródło: A. Muzyk (red.), Podlaski absolwent analiza sytuacji w zakresie kształcenia zawodowego w województwie podlaskim 
w latach 2010 – 2012, WUP, Białystok, 2014 r., s. 78. 

 

I.3 Uwarunkowania  rozwojowe  

Uwzględniając zmieniające się wymogi rynku pracy,  zapotrzebowanie przedsiębiorców na określone 

kwalifikacje oraz aspiracje edukacyjne mieszkańców, przyszłych uczestników systemu kształcenia 

zawodowego szkoła rozważa  rozszerzenie oferty edukacyjnej o następujące kierunki kształcenia: 

Branża drzewna: 

� tapicer [753402] 

� cieśla [711501]   

� mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej7 

Branża mechaniczna: 

� kierowca mechanik [832201] 

� blacharz samochodowy [721306] 

� operator obrabiarek skrawających [722307] 

� mechanik-monter maszyn i urządzeń [723310] 

� operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [816003] 

� technik chłodnictwa i klimatyzacji [311929] 

Kierunki usługowe: 

� Technik usług kosmetycznych [5114207] 

� Technik grafiki i poligrafii cyfrowej [311943] 

� Technik organizacji reklamy [333906] 

 

Wymienione zawody znajdują się w katalogu zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Niestety katalog ten jest ograniczony i brak jest w nim nowych zawodów, które odpowiadałyby 

                                                           
7 Nowy zawód, który zostanie dodany do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego od 1.09.2016r 
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aspiracjom młodzieży i potrzebom rynku pracy. Dlatego też zaplanowane zostały działania mające na 

celu wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów w branży drzewnej: technik designer mebli oraz 

technik operator obrabiarek do drewna CNC.  

 

W związku ze zwiększającymi się potrzebami młodzieży,  ale także specyfiką rynku pracy, który 

oczekuje aby potencjalni kandydaci do pracy posiadali oprócz wiedzy zawodowej również rozwinięte 

umiejętności społeczne, konieczne jest odejście od  metod podawczych na rzecz metod nauczania, 

które angażują uczniów emocjonalnie, budzą ich zainteresowanie oraz motywację, uczą 

samodzielnego myślenia i działania. Założenia programowo-organizacyjne systemu kształcenia 

wymagają od nauczyciela stosowania w procesie edukacyjnym nowych technik pracy 

pedagogicznej. Dzięki zastosowaniu metod stymulujących aktywność umysłową ucznia, takich jak: 

metoda projektu, metoda przewodniego tekstu, metoda laboratoryjna, metaplan, burza mózgów 

możliwe jest osiągnięcie wyższej efektywności nauczania oraz oczekiwanego profilu absolwenta.  

W związku z powyższym twórcy strategii zakładają, że nauczyciele będą wykorzystywać w pracy 

różnorodne, wzajemnie dopełniające się metody dydaktyczne. Ważnym zadaniem nauczyciela jest 

tworzenie programów, projektów i propozycji ciekawych zajęć, rozwijających zdolności uczniów o   

ponadprzeciętnym potencjale jak również tych wymagających dodatkowego wsparcia w codziennej 

pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

 

Sytuacja zewnętrzna w branżach kształconych w Zespole Szkół Technicznych w 

Białymstoku. 

 

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku kształci młodzież w obszarze trzech branż istotnych dla 

rozwoju Podlasia: drzewnej, metalowo – maszynowej i spożywczej.  

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB, przemysł skupia 3,1 proc. krajowego 

zatrudnienia i dostarcza 1,7 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Jako główne 

gałęzie przemysłu województwa wymienia się sektor maszynowy, drzewny oraz rolno-spożywczy.   

Wiodącymi branżami w gospodarce powiatu miasta Białystok są obecnie m.in.: przemysł spożywczy, 

przemysł elektromaszynowy, przemysł tekstylny, drzewny i materiałów budowlanych. Coraz większą 

rolę odgrywa także dynamicznie rozwijający się przemysł wysokich technologii, obejmujący produkcję 

specjalistycznego sprzętu medycznego, elektronikę, informatykę i automatykę sterowaną. 

Sektor drzewny ze względu na wielkość sprzedaży oraz zatrudnienia, a przede wszystkim pod 

względem wpływu na wielkość polskiego eksportu (zwłaszcza przemysłu meblarskiego), ma istotne 

znaczenie dla polskiej gospodarki. Materiały i wyroby z drewna stanowią ponad 10% wartości całego  

eksportu, przy czym około 50% wartości eksportu wszystkich materiałów i wyrobów z drewna 

przypada na meble. Polska eksportuje 74% wytwarzanych mebli, 43% materiałów podłogowych, 49% 

papieru i tektury, 28% płyt drewnopochodnych. Głównym odbiorcą są kraje Unii Europejskiej (79%). 

Na koniec 2013r. cały przemysł drzewny zatrudniał ok. 270 tys. pracowników co stanowi 13,1-

procentowy udział w zatrudnieniu w przemyśle ogółem. Najwięcej osób zatrudnia przemysł meblarski 

(160 tys. osób w październiku 2013 roku) i przemysł wyrobów z drewna (92 tys.) osób. W strukturze 

przemysłu drzewnego meblarstwo zajmuje około 51% wartości produkcji sprzedanej i 53% 

zatrudnienia.8 Według danych Polskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli działa w nim 25 tys. 

                                                           
8 Polska 2015. Raport o stanie gospodarki, s.173-175, Warszawa 2015 
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przedsiębiorstw, które zatrudniają 160 tys. pracowników. Polskie meblarstwo jest szóstym 

producentem mebli w świecie oraz  trzecim eksporterem w Europie a czwartym na świecie.  

Długoterminowe perspektywy rozwoju branży drzewnej, papierniczej i meblarskiej w Polsce 

Wschodniej są dobre głównie ze względu na kilka czynników:   

- w skali Polski i Europy Makroregion Polski Wschodniej dysponuje znakomitym potencjałem w 

postaci dużych zasobów drzewa; 

- dalszy wzrost produkcji meblarskiej w wyniku powiększania eksportu i rozwoju sprzedaży na rynku 

krajowym, czemu sprzyja zwłaszcza poprawa na rynku mieszkań tzn. wzrost liczby mieszkań 

planowanych i oddawanych do użytku.   

- w porównaniu z całą Polską, a zwłaszcza z rynkami zagranicznymi Polska Wschodnia dysponuje 

relatywnie niskimi kosztami produkcji (dostępność i niski koszt surowców oraz siły roboczej) 9 

Sektor drzewny w województwie podlaskim ma swoje długie tradycje. Zdobyte doświadczenie 

owocuje istnieniem wielu firm, które zajmują się produkcją wyrobów z drewna i mebli na różnych 

etapach procesu produkcyjnego.10 Ponadto warto zwrócić uwagę na mocną stronę sektora, jaką jest 

postrzeganie województwa podlaskiego w Polsce jako „zielonego zagłębia”, z którego pochodzące 

produkty są kojarzone jako ekologiczne. Ta sama cecha tyczy się również produktów z drewna, które 

mogą być traktowane przez odbiorców jak produkty z „terenów zielonych”. Sektor jest priorytetowo 

traktowany w województwie podlaskim –  na poziomie zapisów w dokumentach strategicznych. W 

strategii jest zapisany jako kluczowy kierunek rozwoju województwa podlaskiego. 

Wg dokumentu Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego Sektor Producentów 

Wyrobów z Drewna i Mebli, Białystok 2011 głównymi problemami, z jakimi stykają się 

przedstawiciele sektora w kontekście obecnego rynku pracy, to:  

• zapotrzebowanie na pracowników, którzy są przede wszystkim wyspecjalizowani w obsłudze 

konkretnych, nowoczesnych maszyn i urządzeń;  

• brak specjalizacji zawodowej absolwentów szkół średnich, jak  i zawodowych.  

• wyjazdy wykwalifikowanych pracowników do pracy za granicą 

Na podstawie szeregu analiz prowadzonych w ramach badań sektora producentów wyrobów z 

drewna i mebli uznać można, że wśród głównych determinant rozwojowych sektora znajdują się: 

• doświadczenie kadry;  

• moda na wyroby z drewna;  

• wzrost zamożności społeczeństwa;  

• wzrost sektora budownictwa mieszkaniowego;  

• wsparcie rozwoju sektora ze środków Unii Europejskiej. 

Do głównych barier rozwojowych sektora zaliczono zaś: 

• niski poziom zaufania między producentami i brak współpracy;  

• bardzo ograniczone działania marketingowe podmiotów sektora, brak zrozumienia potrzeby 

ich prowadzenia;  

• słabą dostępność komunikacyjną regionu;  

• brak kształcenia zawodowego;  

• brak powiązań podmiotów sektora z ośrodkami B+R;  

• niski poziom uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.  

                                                           
9 Sektor drzewny, papierniczy i meblarski w Polsce Wschodniej, PAIIZ 2011  
10 Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego Sektor Producentów Wyrobów z Drewna i Mebli,   
Białystok 2011 
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Przedsiębiorcy tej branży dostrzegają również konieczność zwiększenia współpracy sektora i 

skupienia jej wokół zwiększenia dostępności do innowacyjnych rodzajów maszyn czy urządzeń lub 

działań B+R. Podmioty sektora w związku z tym, że na terenie województwa z jednej strony nie ma 

zbyt wielu wyspecjalizowanych instytucji kształcących pod kątem sektora, a z drugiej ze względu na 

bardzo ograniczoną współpracę z sektorem edukacji, mają i mogą mieć w przyszłości trudności w 

pozyskaniu wykwalifikowanych kadr. Już obecnie uwagę zwraca fakt, iż poziom kwalifikacji kadry 

zarządzającej jest niski. Znaczenie miałoby umacnianie pozycji polskich, w tym również podlaskich 

marek na rynkach zagranicznych, co sprzyjałoby rozwojowi sektora. Bardzo ważne, dla rozwoju 

kierunku dywersyfikacji oferty przedsiębiorstw produkcji wyrobów z drewna i mebli z województwa 

podlaskiego, byłoby podjęcie działań na rzecz specjalizacji i koncentracji produkcji sektora. Uwagę 

zwraca również rzadkie wprowadzanie własnych wzorów i modeli. Niestety, często produkty 

wytworzone przez sektor są wzorowane na innych. Istnieje więc pilna potrzeba rozszerzenia 

wachlarza zawodów związanych z kształceniem w branży drzewno – meblarskiej o kwalifikacje 

związane z projektowaniem i propotypowaniem wyrobów.   

Sektor maszynowy w Polsce Wschodniej to branża z dużymi możliwościami rozwoju. Firmy tej branży 

rok do roku odnotowują przyrost sprzedaży( 9,8% w produkcji maszyn i urządzeń oraz 4,4% wyrobów 

z metali). Stworzona inicjatywa Klastrowa Podlaski Klaster Obróbki Metalu dodatkowo moderuje 

kierunki rozwoju włączając w to działania innowacyjne. Nie bez znaczenia jest również rosnąca 

sprzedaż samochodów  województwie wzrost o 4,5% w odniesieniu do roku 2014 i co za tym idzie 

rozwój usług związanych z ich obsługą i naprawą( Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa podlaskiego w 2015 r. GUS 2016). 

Ta sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu pracowników z konkretnym 

przygotowaniem zawodowym. 

Według „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok za 2015r” wśród 

najczęściej zatrudnianych przez przedsiębiorców osób są mechanicy maszyn i urządzeń do obróbki 

metali. Również w strukturze zgłaszanych do Urzędu Pracy ofert duży odsetek stanowiły oferty dla 

mechaników maszyn i urządzeń. Zawód ten jest też reprezentowany w prognozach zatrudnieniowych 

podlaskich przedsiębiorców. W opracowaniu „Barometr zawodów 2016 Raport podsumowujący 

badanie w województwie podlaskim” określa się, że największy zasób siły roboczej, pracującej 

w sektorze przedsiębiorstw województwa podlaskiego skupiony jest w branży przemysłowej (48,5% 

ogółu zatrudnionych), w tym głównie w przetwórstwie przemysłowym (44,0%). Wyniki dotychczas 

prowadzonych badań wykazują, że największe zapotrzebowanie na zawody w województwie 

podlaskim jest generowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w jego kluczowych branżach, 

a mianowicie w sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle.  Diagności samochodowi, operatorzy obrabiarek skrawających. 

Sektor spożywczy - usługi gastronomiczne należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się 

obecnie form działalności usługowej. Zakres usług zmienia się wraz z rozwojem społeczno-

ekonomicznym kraju i preferencjami konsumentów.  Na obecnej fali popularności gotowania, można 

zauważyć większą dostępność usług gastronomicznych, poprzez wzrost liczby placówek 

gastronomicznych (restauracji, jadłodajni, barów etc.), a tym samym wzrost poziomu świadczonych 

usług, co z kolei wpływa na większą częstotliwość korzystania z gastronomii przez różne segmenty 

konsumentów oraz na zmianę sposobu zaspokajania potrzeb żywieniowych – wzrost popularności 

żywienia poza domem. 

Rosnące wymagania i potrzeby konsumentów sprawiają, iż zmienia się zakres funkcjonalny 

współczesnej gastronomii. Wskaźniki rozwoju sektora usług gastronomicznych, jak również 
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prognozowane zmiany ekonomiczne i demograficzno-społeczne w Polsce, rokują dalszy ich rozwój w 

najbliższym czasie, co niewątpliwie przyczyni się do podnoszenia poziomu życia ludności i 

unowocześniania struktury konsumpcji. 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zawarte w „Monitoringu zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych w mieście Białystok za 2015r.” wskazują, że zawód kucharza jest w gronie zawodów 

deficytowych. Świadczy to o dynamice rynku gastronomicznego, który ciągle ulega zmianie.  To samo 

opracowanie PUP w Białymstoku informuje, że w 2015 r. przedsiębiorstwa najczęściej zatrudniały 

pracowników m.in. w następujących zawodach: kelner, kucharz,  pomoc kuchenna. Ponadto z danych 

powyższego dokumentu wynika, iż w 2015 r. przeprowadzono badanie kwestionariuszowe wśród 183 

przedsiębiorstw z terenu działania Urzędu (PUP Białystok), które wykazało że pracodawcy najczęściej 

mieli problem ze znalezieniem pracowników m.in. w zawodzie kucharza. Inne dane z tego dokumentu 

wskazują na „Wskaźnik struktury dla zawodów, w których pracodawcy z terenu miasta Białegostoku 

najczęściej zgłaszają oferty pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku” - dla zawodu 

kucharza wynosi on 3,33%.  

 „Rocznik Statystyczny Pracy 2015” wskazuje na dodatni współczynnik przyjęć do pracy w roku 2014 

względem współczynnika zwolnień, w ramach działu „zakwaterowanie i gastronomia” - przyjęcia do 

pracy 28,8 tys, zwolnienia 27,7 tys. Przytoczone dane wskazują na zapotrzebowanie na kształcenie w 

zawodach gastronomicznych.   

Wg. danych WUP w Białymstoku stopa bezrobocia w województwie podlaskim we wrześniu 2016 

wynosiła 10,5% i była prawie o 2% wyższa niż w kraju.  

Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno – gospodarcze regionu i jego trendy rozwojowe istotne 

jest ściśle sfocusowane na potrzeby przedsiębiorców przygotowanie przyszłych kadr regionalnej 

gospodarki.  

Celem edukacji zawodowej jest kształcenie młodzieży w odniesieniu do możliwości uczniów oraz 

potrzeb regionalnej gospodarki. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w celach 

strategicznych określa poprawę dostępności do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Przewaga konkurencyjna gospodarki w coraz większym 

stopniu determinowana jest  poziomem kapitału ludzkiego. Tworzą go coraz lepiej wykształceni, 

bardziej aktywni i elastycznie poruszający się na rynku pracy obywatele. Szybko też rośnie rola 

kapitału społecznego, wyrażającego kompetencje i postawy sprzyjające współpracy, komunikacji 

kreatywności, otwartości i umiejętności elastycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i 

doświadczenia. 

 

 

Niniejsza strategia rozwoju szkoły realizuje założenia „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 

do roku 2020” (Cel operacyjny 1.3 Rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności zawodowej 

mieszkańców regionu), Strategii ZIT BOF (Działanie 2.1 Rozwój potencjału kształcenia zawodowego i 

ustawicznego – Poddziałanie 2.1.1 Wzrost jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 2.1.2 

Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego) oraz  Strategii Rozwoju Miasta 

Białegostoku na lata 2011 -2020 (Cel Strategiczny – Wysoka jakość kapitału ludzkiego i 

bezpieczeństwo społeczne mieszkańców – Priorytet B3 Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia). 

Przemysł drzewny jest jedną z ważniejszych sił napędowych podlaskiej gospodarki i eksportu. 

W „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa 

podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) wskazuje się na strategiczne specjalizacje, m.in. skupione 

wokół hasła  „Wschód” – ten obszar specjalizacji obejmuje przede wszystkim podmioty gospodarcze, 
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które wykorzystują zarówno naturalną rentę położenia na zewnętrznej granicy UE, jak i 

dotychczasowe doświadczenia w relacjach gospodarczych z partnerami wschodnimi. Podstawowym 

założeniem jest możliwość uruchomienia procesów dyfuzji innowacji i budowanie  transgranicznych 

sieci, służących podnoszeniu konkurencyjności gospodarki. Dlatego tak ważne dla regionu będzie 

wykorzystanie tych relacji, które już teraz skutkują silnym rozwojem przemysłu drzewnego, czy 

maszynowego, ale również wspólnych – transgranicznych – walorów środowiska przyrodniczego, 

które powinny generować wzrost konkurencyjności województwa podlaskiego.11 Na znaczącą rolę 

przemysłu drzewnego wskazuje się również w „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 

2020”. Czytamy w niej, iż budowanie relacji poprzez kontakty ze społeczeństwem, przedsiębiorcami, 

władzami lokalnymi budują specjalizację regionu w relacjach ze wschodnimi sąsiadami Polski 

w zakresie  produkcji i usług (m.in. przemysł drzewny i maszynowy)12. W tym kontekście, z punktu 

widzenia rozwoju miasta i regionu, istotne jest doskonalenie oferty edukacyjnej szkoły oraz 

stworzenie bazy techniczno-edukacyjnej umożliwiającej realizację nowoczesnej, unikatowej koncepcji 

kształcenia technologów drewna i projektantów mebli. 

 

                                                           
11

  Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 

2015-2020+ (RIS3),str. 13-14 
12 „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”, Str.11 



32 
 

II Analiza SWOT  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

� Uczniowie zainteresowani udziałem 
w stażach, praktykach i innymi formami 
nabywania kompetencji praktycznych 

� Dobre wyniki egzaminów zawodowych 
w zawodach związanych z branżą stolarską 
(na poziomie wyższym niż średnia dla 
województwa) 

� Uczniowie są w dużej mierze zainteresowani 
udziałem w zajęciach pozalekcyjnych, 
aktywna działalność młodzieży 
w organizacjach i kołach zainteresowań 

� Uczniowie chętnie biorą udział w doradztwie 
zawodowym 

 
 
 
 
 
 
 
� Szeroka oferta edukacyjna szkoły – 

różnorodność kierunków kształcenia 
� Systematycznie aktualizowana baza 

warsztatów szkolnych 
� Potencjał intelektualny zatrudnionych 

nauczycieli, zdobywających nowe 
kwalifikacje, poszerzających dotychczasowe 
umiejętności 

� Efektywne korzystanie z funduszy unijnych 
do realizacji dodatkowych zajęć, staży dla 
uczniów  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dobra i ścisła współpraca  z zakładami pracy   
w zakresie organizacji, staży, praktyk i  
stypendiów 

� Szeroka współpraca zagraniczna ze 
szkołami i instytucjami kształcenia 

 

� Brak środków na organizację płatnych staży i 
praktyk podnoszących jakość kształcenia 
praktycznego poza szkołą 

� Brak systemu doradztwa zawodowego – 
działania opierają się na ofercie instytucji 
otoczenia przez co działania nie tworzą 
kompleksowej i logicznej oferty dla ucznia 
zgodnie z metodologią IPD 

� Brak środków finansowych na organizowanie 
zajęć dodatkowych, wycieczek edukacyjnych, 
wyjazdów studyjnych i targowych 

� Duży odsetek młodzieży przerywającej naukę 
18% (w skali kraju 7%) 

� Brak środków na remont i dostosowanie 
Pracowni Zajęć Praktycznych branży drzewnej 
do wymagań rozwoju sektora drzewnego w 
regionie 
 

 
� Niewystarczające kwalifikacje nauczycieli w 

zakresie nowoczesnych technologii 
stosowanych u pracodawców oraz w 
perspektywie powołania w szkole nowych 
kierunków kształcenia 

 
� Brak warunków lokalowych na kształcenie 

praktyczne w szkole, niski standard budynku, 
w którym mieszczą się pracownie stolarskie, 
brak wystarczającej liczby stanowisk  

� Niewystarczająca ilość w zasobach szkoły 
oprogramowania specjalistycznego  
stosowanego w firmach branżowych  

� Brak aktualnego oprogramowania oraz 
materiałów do zdalnej edukacji 
z wykorzystaniem ICT oraz niewystarczające 
zdaniem uczniów wykorzystanie dostępnego 
sprzętu 
 
 

 
� Niedostateczna współpraca z pracodawcami 

w zakresie organizacji zajęć praktycznych 
� Niewystarczająca liczba  kadry 

z przygotowaniem pedagogicznym w 
zakładach pracy  

� Baza szkoleniowa firm uniemożliwia 
przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 
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zawodowego 
� Zbyt małe zaangażowanie rodziców w proces 

wychowania i edukacji młodzieży 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

� Brak w mieście szkoły o profilu kształcenia 
w branży drzewnej 

� Zapotrzebowanie ze strony rynku pracy na 
fachowców legitymujących się wąskimi, 
konkretnymi umiejętnościami praktycznymi  

� Możliwość brania udziału w konkursach, 
projektach w celu pozyskania środków 
finansowych na rozwój szkoły 

� Możliwość korzystania z funduszy unijnych, 
przeznaczenie w ramach RPO WP środków na 
rozwój szkolnictwa zawodowego  

� Zmiany demograficzne (starzenie się zasobów 
pracy) zwiększają popyt na młodych 
pracowników (absolwentów szkół 
zawodowych) a co za tym idzie zwiększenie 
zainteresowania absolwentami szkoły 
zawodowej. 

� Rządowe programy i środki wspierające 
rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz 
uwzględnienie obszaru e-edukacji w szkołach 
w Programie Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego E-podlaskie. 

 

� Niż demograficzny i związane z tym 
zmniejszenie liczby uczniów 

� Niska motywacja uczniów do podnoszenia 
kwalifikacji, doskonalenia zawodowego, 
kontynuowania nauki 

 
� Negatywny, stereotypowy wizerunek 

szkolnictwa zawodowego  
� Brak rozwiązań systemowych w zakresie 

finansowania praktyk lub staży 

� Brak rozwiązań systemowych i prawnych 
w zakresie finansowania doradztwa 
zawodowego w szkołach oraz niska 
świadomość potrzeby realizacji tych usług 
w szkołach zawodowych (upraszczanie 
doradztwa zawodowego do wyboru zawodu). 

 
� Niski poziom doradztwa zawodowego 

w gimnazjach, przypadkowy i nieświadomy 
wybór zawodu przez część uczniów 

� Niski prestiż zawodów strategicznych dla 
rozwoju szkoły (stolarz, technik technologii 
drewna, tapicer) 

� Nieadekwatna klasyfikacja zawodów 
szkolnictwa zawodowego w odniesieniu do 
potrzeb rynku pracy i oczekiwań 
gimnazjalistów  

� Zmniejszająca się kadra nauczycieli 
kształcenia zawodowego - odpływ 
specjalistów (na emeryturę) i brak osób 
zainteresowanych podjęciem pracy  

� Zmiany w zakresie egzaminów zawodowych i 
maturalnych  

� Brak pakietów edukacyjnych do kształcenia 
zawodowego w formie e-learningu 

� Brak w strukturze regionu instytucji 
kształtującej trendy rozwojowe w branży 
drzewnej, jednej z kluczowych branż woj. 
podlaskiego łączącej środowisko szkolne, 
przedsiębiorców, naukowców i mieszkańców  

 
� Zmieniające się potrzeby rynku pracy 

niewystarczająca świadomość uczniów 
gimnazjów i ich rodziców co do zalet 
posiadania kwalifikacji zawodowych 

� Silne stereotypy stygmatyzujące uczniów 
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szkół zawodowych jako uczniów o mniejszych 
ambicjach zawodowych.  

 

III Misja i wizja szkoły  
 

Jesteśmy reprezentacją narodu polskiego, jesteśmy Małą Polską, która idzie drogą honoru, drogą 

naszej tradycji, drogą szczęścia dla naszej Polski. 

 

Generał Władysław Anders 

 

MISJA 

 

Misją Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa jest: tworzenie warunków dla 

harmonijnego rozwoju ucznia poprzez realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych zgodnie 

z nowoczesnymi trendami edukacyjnymi; kształtowanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności 

kluczowych uczniów pozwalających na odnalezienie satysfakcjonującego miejsca na rynku pracy 

(lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim); wprowadzanie w świat wiedzy i wartości 

potrzebnych do odnalezienia własnej drogi życiowej uczniów w poszanowaniu dla tradycji, 

w poczuciu odpowiedzialności za podejmowane działania i w harmonii ze środowiskiem społecznym. 

 

Naszym zadaniem jest: 

� Wspomaganie rozwoju ucznia poprzez dobre przygotowanie do podjęcia nauki na wyższym 

etapie edukacyjnym, w tym możliwości kształcenia ustawicznego. 

� Dawanie profesjonalnej usługi edukacyjnej, która dobrze przygotowuje uczniów do dalszych 

etapów kształcenia i osiągania przez nich sukcesów. 

� Nieustanne wspieranie każdego ucznia aby mógł harmonijnie, wszechstronnie rozwijać się 

zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. 

� Uczenie młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

� Promowanie humanistycznego systemu wartości, opartego na chrześcijańskich podstawach. 

� Kształtowanie postawy poszanowania odmiennych, wyznawanych przez innych wartości, a 

także godności osobistej. 

� Proponowanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i wielu ciekawych sposobów spędzania 

wolnego czasu, w tym także rozwijania swoich zainteresowań. 

� Nasza szkoła jest elastyczna i otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców, środowiska. 

� Działania są kompatybilne z działaniami podejmowanymi przez rodzinę, kościół, samorządy 

lokalne. 

� Zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom. 

 

WIZJA  

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i 

jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła, aby dobrze funkcjonować 



35 
 

posiada wizję rozwoju. Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na 

podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich 

realizacji. 

Do uzyskania końcowego efektu założonego w wizji potrzebne są: 

� odpowiednia do potrzeb, w pełni funkcjonalna baza dydaktyczna: sale i pracownie 

wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, odremontowane i zmodernizowane 

budynki szkolne, odnowiona i nowoczesna baza sportowa; 

� pełna współpraca i wzajemne wsparcie wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie 

edukacji: uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska; 

� nowoczesne, efektywne i spełniające potrzeby szkoły zarządzanie. 

Bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku tworzą: 

� odremontowany i docieplony budynek główny szkoły przy ul. Stołecznej 21 z salami 

lekcyjnymi i pracowniami wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz 

pomieszczeniami pomocniczymi: szatnią, klubem młodzieżowym, biblioteką i aulą szkolną, 

wszystkie pomieszczenia wyposażone są w sprzęt IT z dostępem do Internetu, 

� odpowiednia ilość pomieszczeń administracyjno-obsługowych, 

� gabinety podstawowej opieki medycznej – pielęgniarki i dentystyczny, 

� pomieszczenia pedagoga i psychologa, 

� pełna i nowoczesna baza sportowa zapewniająca właściwe przeprowadzanie zajęć 

sportowych w systemie klasowo-lekcyjnym oraz treningów specjalistycznych w dyscyplinach 

trenowanych w klasach sportowych: boks i strzelectwo sportowe, odremontowane i dobrze 

utrzymane obiekty sportowe, w tym boiska szkolne i siłownie: na świeżym powietrzu oraz 

wewnątrz szkoły, 

� odremontowany i docieplony budynek Pracowni Zajęć Praktycznych przy ul. Grunwaldzkiej 18 

z nowocześnie wyposażonymi pracowniami zawodowymi, wszystkie pomieszczenia 

wyposażone są w sprzęt IT z dostępem do Internetu. 

 

Uczniowie w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 

� właściwie rozpoznają swoje mocne i słabe strony, umieją je wykorzystać w nauce i pracy, 

� rozpoznają własne potrzeby edukacyjne,  

� odkrywają własne predyspozycje i talenty oraz wytrwale pracują nad ich rozwijaniem, 

� potrafią dokonywać właściwych wyborów i hierarchizacji wartości w różnych sytuacjach 

życiowych, 

� korzystają z różnych źródeł wiedzy i informacji, 

� potrafią samodzielnie zdobywać i przetwarzać potrzebną wiedzę przy świadomym 

wykorzystaniu nowoczesnych źródeł informacji, 

� systematycznie pracują nad własnym rozwojem, 

� wykorzystują posiadane wiadomości i umiejętności podczas wykonywania zadań 

i rozwiązywania problemów, 

� w twórczy sposób podchodzą do rozwiązywania problemów, 

� aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, identyfikują się z jej tradycją, kształtując wzajemne 

relacje w atmosferze szacunku, pomocy i współdziałania, znają historię, kulturę swojego 

regionu i kraju oraz odczuwają z nimi więź i szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń. 
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Po zakończeniu edukacji w ZST naszego absolwenta cechują (model absolwenta): 

� jest dobrze przygotowany do życia zawodowego, 

� wykształcił w sobie przekonanie o wartości dalszego kształcenia się, podwyższania kwalifikacji 

w zawodzie i nowych specjalizacjach, 

� z pasją wykonuje swój wybrany i wyuczony zawód, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii i organizacji pracy, 

� jest otwarty na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umie odnaleźć się na rynku 

pracy, 

� posiada odpowiednie kwalifikacje oraz poczucie własnej wartości umożliwiające uczestnictwo 

w lokalnym i europejskim rynku pracy, 

� uważnie słucha i prowadzi dyskusje, szanuje siebie i drugiego człowieka, 

� posługuje się językiem obcym w stopniu umożliwiającym komunikację, 

� posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

� posiada umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznego analizowania informacji, 

� jest przygotowany do pracy zespołowej, 

� posiada wewnętrzną motywację do samodoskonalenia, 

� radzi sobie z emocjami, jest uczciwy i odpowiedzialny za swoje czyny, cechuje się tolerancją i 

empatią, 

� jest otwarty na świat i zmiany w nim zachodzące, a jednocześnie szanuje tradycję, 

� aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych, korzysta z ofert kulturalnych, 

� propaguje zdrowy model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe 

nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych. 

 

Nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku: 

� jest profesjonalistą, osobą rzetelnie wykształconą, posiadającą umiejętności i kwalifikacje do 

realizacji zadań szkoły, 

� dostosowuje swoje wymagania do możliwości ucznia – jest nastawiony na rozwój jego 

zdolności, aktywizuje go do działania na rzecz szkoły i środowiska, 

� zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, 

� jest twórczy, zaangażowany, realizuje się w pracy z uczniami, 

� przestrzega zasad etyki zawodowej, 

� jest sprawiedliwy, rzetelny, odpowiedzialny i życzliwy, 

� stale rozwija i doskonali swoje umiejętności i warsztat pracy, 

� wykorzystuje w swojej pracy najnowsze osiągnięcia techniki, nowoczesne i efektywne 

metody nauczania, 

� prowadzi zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

� współpracuje z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi rozwój szkoły, 

� wzbogaca i dba o bazę dydaktyczną szkoły. 

 

Rodzice uczniów naszej Szkoły: 

� angażują się w życie szkoły, 

� wspólnie kultywują tradycję oraz tworzą wizerunek szkoły, 

� aktywnie uczestniczą w kształtowaniu edukacyjnego i wychowawczego kierunku rozwoju 

szkoły, w tym m.in. poprzez udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, 

� są partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych,  
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� otrzymują pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci, 

� zaopatrywani są w fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku dzięki współpracy ze 

środowiskiem nauki i biznesu: 

� organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla swoich uczniów w przyszłym 

środowisku ich pracy, 

� otwiera możliwość odbywania staży dla nauczycieli u pracodawców krajowych 

i zagranicznych, 

� wspólnie z pracodawcami prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

� zwiększa dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, 

� otrzymuje wielopłaszczyznowe wsparcie w realizacji działań dydaktycznych 

i wychowawczych. 

 

 

Dzięki współpracy ze Szkołą pracodawcy: 

� otrzymują pracowników w oparciu o programy dostosowane do potrzeb konkretnej firmy, 

� zyskują możliwość odkrywania uzdolnień i predyspozycji zawodowych swoich przyszłych kadr, 

� mają zapewniony stały dopływ młodych i dobrze wykwalifikowanych pracowników, 

� tworzą wizerunek firmy dbającej o rozwój edukacji i zdobywanie kompetencji zawodowych. 

 

Dla osiągnięcia pożądanego efektu końcowego szkoła jest właściwie zarządzana. Dlatego dyrektor 

ZST: 

� stwarza pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego, 

� zapewnia skuteczne formy obiegu informacji (zarządzenia, ogłoszenia, spotkania), 

� zapewnia sprzyjające warunki pracy na każdym stanowisku oparte na poczuciu 

bezpieczeństwa, partnerstwie i koleżeńskiej współpracy, 

� sprawiedliwie traktuje wszystkich  pracowników, 

� buduje oparte na wzajemnym zaufaniu relacje w szkole i jej otoczeniu, 

� oceniając pracowników uwzględnia ich aktywność, odpowiedzialność, wyniki osiągane przez 

uczniów, współpracę z rodzicami, 

� pełni rolę dobrego menadżera, 

� wykazuje się kompetencjami, kreatywnością i elastycznością w swoich działaniach, 

� w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, 

� jest otwarty na zmiany i gotowy do uczenia się od innych, 

� tworzy warunki do uczestnictwa nauczycieli w zarządzaniu i podejmowaniu kluczowych 

decyzji i obowiązków w szkole, 

� efektywnie współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym, co wpływa korzystnie na 

jakość procesu edukacyjnego i wizerunek szkoły. 
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IV Cele strategiczne  
 

Potrzeby i działania rozwojowe szkoły zostały uporządkowane według 3 poziomów: 

� Uczeń i związane z nim usługi (edukacyjne, doradcze) szkoły zawodowej, w szczególności 

nowe obszary usług i metody ich realizacji dostosowane do potrzeb ucznia. Działania 

rozwojowe dotyczyć więc będą metod pracy z uczniem.  

� Szkoła i związane z nią zasoby, w szczególności zasoby materialne szkoły oraz zasoby 

kompetencyjne kadry szkoły. Działania rozwojowe dotyczyć tu będą nowych kompetencji 

kadry niezbędnych do zastosowania nowych metod edukacyjnych (poziom: uczeń) oraz do 

budowania nowych relacji z otoczeniem (poziom: otoczenie) czy też obsługi nowych urządzeń 

i wyposażenia zakupionego w ramach działań inwestycyjnych. 

� Otoczenie i związane z nim relacje, w szczególności współpraca z rodzicami i lokalnymi 

pracodawcami. Działania rozwojowe dotyczyć będą na tym poziomie w szczególności nowych 

obszarów i form lokalnej współpracy, uwzględniających obok interesów szkoły także potrzeby 

i zasoby edukacyjne otoczenia. 

Drugim kryterium porządkowania różnorodnych potrzeb i działań w strategii rozwoju są kierunki 

rozwojowe, mówiące w jakim zakresie należy podejmować działania rozwojowe. Mamy do wyboru 

trzy modelowe obszary rozwoju:  

� PRAKTYKA, czyli kształcenie praktyczne z pracodawcami. Dużym wzywaniem dla szkół 

zawodowych jest podniesienie jakości i trafności kształcenia praktycznego. Ten obszar 

działalności placówki jest kluczowy dla budowania nowego i atrakcyjnego dla młodzieży 

wizerunku szkoły zawodowej, jako szkoły nowoczesnej, posiadającej dostęp do najnowszych 

technologii stosowanych w gospodarce. Aby stało się to realne konieczna jest ścisła 

współpraca z przedsiębiorcami oraz celowe doposażenie centrów kształcenia praktycznego 

prowadzone w dialogu z nauczycielami i pracodawcami. Ten obszar rozwoju powinien być 

realizowany na poziomie nowych metod pracy z uczniem, szerokich kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli, nowoczesnego wyposażenia szkoły oraz bardziej efektywnych relacji 

z otoczeniem zewnętrzym. Obszar ten uwzględnia więc trzy modelowe poziomy interwencji 

rozwojowej: uczeń, szkoła i otoczenie. 

� KARIERA, czyli planowanie i wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i absolwentów 

szkół zawodwych.  Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły zawodowej o aspekty planowania 

kariery, kształcenia ustawicznego czy przedsiębiorczości to działanie profilaktyczne 

w przypadku to także okazja do budowania nowego wizerunku szkoły zawodowej, w którym 

rozwijane są wszystkie kompetencje kluczowe dla pracy, czyli wsparcie obok kwalifikacji 

zawodowych także kompetencji społecznych czy kulturowych wpływających istotnie na 

możliwości świadczenia pracy. Wzywaniem dla szkół zawodowych jest więc oferowanie 

uczniom nowych form edukacyjnych kształtujących wszystkie kompetencje kluczowe 

związane z ekspresją kulturalną, językami obcymi, przedsiębiorczością czy kompetencjami 

społecznymi. Wymaga to jednak nowych umiejętności kadry szkoły oraz głębszego czerpania 

z zasobów otoczenia szkoły, czyli współpracy z instytucjami rynku pracy i organizacjami 

pozarządowymi. Jak więc widać, także ten obszar programu rozwojowego uwzględnia trzy 

modelowe poziomy interwencji rozwojowej: uczeń, szkoła i otoczenie.  
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� e-EDUKACJA, czyli kształcenie z wykorzystaniem ICT i zasobów zdalnych podnoszących 

atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego. Rzutniki multimedialne oraz tablice 

interaktywne nie wpływają istotnie na sposób uczenia się uczniów i często są tylko gadżetem 

nieznacznie zwiększającym atrakcyjność lekcji. Brak ogólnodostępnych prezentacji, filmów 

instruktażowych, platform edukacyjnych powoduje, iż edukacja nie wykracza poza klasę 

z rzutnikiem a wymaga od nauczyciela dodatkowej pracy i wysiłków organizacyjnych. 

Tymczasem e-edukacja może być dużą szansą rozwojową dla szkolnictwa zawodowego. Dużą 

popularnością cieszą się wśród młodych ludzi filmy instruktażowe (przygotowane 

w warsztatach szkolnych lub u kluczowych pracodawców); podręczniki i instrukcje 

użytkowania urządzeń, programów, metod wykonania (opracowane przez praktyków) czy 

wreszcie zdalne testy wiedzy zawodowej połączone z aktualnymi treściami edukacyjnymi (e-

learning). Dzięki tym zdalnym zasobom w Internecie istotnie zwiększyłoby się wykorzystanie 

ICT w w szkole jak też w pracy własnej ucznia poza szkołą. Realizacja tego obszaru wymaga 

przygotowania uczniów do samodzielnej pracy z wykorzystaniem zasobów zdalnych, 

nauczycieli do nowej formy edukacji w szkole i poza szkołą z wykorzystaniem ICT i zdalnych 

treści edukacyjnych oraz współpracy z politechnikami, ośrodkami badawczymi w zakresie 

tworzenia i udostępniania zasobów zdalnych oraz symulacji na odległość. Także w tym 

przypadku, działania powinny być więc realizowane na trzech poziomach interwencji 

rozwojowej: uczeń, szkoła i otoczenie.  

 

Na podstawie diagnozy przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 

w Białymstoku, a w szczególności w wyniku analizy zasobów i relacji szkoły przedstawionej powyżej 

można wskazać kluczowe dla szkoły obszary rozwojowe. Wskazanie to uwzględnia z jednej strony 

silne strony (potencjał rozwojowy) szkoły oraz poziom zapotrzebowania ujawniony w opiniach 

badanych uczniów, nauczycieli i pracodawców. Na tej podstawie można wskazać jeden kluczowy 

obszar rozwoju szkoły (PRAKTYKA) oraz dwa obszary wspierające (e-EDUKACJA i KARIERA):  

� PRAKTYKA w zakresie podniesienia jakości kształcenia praktycznego, stworzenia unikatowej, 

wyróżniającej kompetencji poprzez program profilowania kształcenia w kierunkach 

technologii drewna i wzornictwa przemysłowego oraz wzmocnienia powiązań między szkołą, 

uczelniami i przemysłem. Ponadto wdrożenie nowych metod edukacyjnych, form organizacji 

praktycznej nauki zawodu, nowych kwalifikacji kadry szkoły oraz współpracy szkoły 

z otoczeniem. Wykorzystanie funkcjonalne i wizerunkowe unikatowej, XIX wiecznego 

budynku  fabryki, w którym obecnie znajdują się warsztaty szkolne jako miejsca z tradycją, 

łączącego funkcje edukacyjne, promocyjne, produkcyjne, integracyjne i wystawiennicze. 

Nadanie obecnemu obiektowi warsztatów statusu miejsca edukacji o wyjątkowych walorach 

w skali miasta województwa i Polski, a znajdującym się w nim przestrzeniom  umożliwiającym 

realizację zajęć lekcyjnych, produkcję i prototypowanie wzorów, organizację mitingów, 

warsztatów, spotkań twórców z młodzieżą oraz ekspozycję mebli i innych wzorów 

produktów.  

 

� Obszar wspierający: e-EDUKACJA w zakresie wdrożenia i rozwoju edukacji zdalnej 

z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury edukacyjnej oraz nowo utworzonych zasobów 

zdalnych i metod organizacji edukacji z zastosowaniem ICT, nowych kompetencji kadry 

w wykorzystaniu ICT w procesie dydaktycznym w szkole i poza szkołą a także nowych 

obszarów współpracy z instytucjami szkoleniowymi, uczelniami i jednostkami badawczymi 
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współtworzącymi zdalne zasoby edukacyjne. Głównym argumentem za wyborem tego 

obszaru jest fakt, iż nauczyciele wskazują większe wykorzystanie  ICT jako podstawowy 

mechanizm mogący przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego 

(symulatory, prezentacje, filmy instruktażowe przygotowane u pracodawców) oraz rozwoju 

kompetencji kluczowych w szkole i poza szkołą.   

� Obszar wspierający: KARIERA w zakresie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

kompetencje kluczowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy w szerszej współpracy 

szkoły z rodzicami i pracodawcami. Głównym argumentem za wyborem tego obszaru 

rozwojowego jako obszaru dodatkowego jest brak systemu doradztwa kariery w szkole oraz 

potrzeby uczniów w zakresie dalszych planów edukacyjno-zawodowych, wycieczek 

edukacyjnych oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez uczniów i nauczycieli na tego typu 

wsparcie. Nowe zasoby e-edukacji mogą być wykorzystane w ofercie zajęć pozalekcyjnych i 

w doradztwie zdalnym. 

 

CEL OGÓLNY:  

Podniesienie jakości, atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego PRAKTYCZNEGO  oraz 

dostosowanie go do potrzeb rynku pracy przy wsparciu KARIERY i wykorzystaniu e-EDUKACJI w  

Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa.  

 

CELE STRATEGICZNE 

I. Podniesienie jakości kształcenia PRAKTYCZNEGO poprzez system staży, szkoleń, ,  wyjazdów 

studyjnych i projektów badawczo – innowacyjnych oraz remont i doposażenie pracowni 

kształcenia na kierunkach strategicznych, utworzenie Ośrodka Kształcenia Praktycznego 

Branży Drzewnej, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia do klasyfikacji zawodów oraz 

powołanie Akademii Dobrego Wzoru. 

II. Realizacja wsparcia KARIERY dla uczniów szkoły poprzez usługi doradczo-edukacyjne, zajęcia 

wyrównawcze, koła zainteresowań, kursy specjalistyczne i konkursy z udziałem  

pracodawców.  

III. Przygotowanie  i zastosowanie E-EDUKACJI z zastosowaniem ICT poprzez zakup niezbędnego 

sprzętu, szkolenia informatyczne oraz opracowanie pakietów edukacyjnych. 

V Cele operacyjne i Działania   
 

Cel strategiczny I: I.     Podniesienie jakości kształcenia PRAKTYCZNEGO poprzez system staży, 

szkoleń, ,  wyjazdów studyjnych i projektów badawczo – innowacyjnych oraz remont i doposażenie 

pracowni kształcenia na kierunkach strategicznych, utworzenie Ośrodka Kształcenia Praktycznego 

Branży Drzewnej, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia do klasyfikacji zawodów oraz 

powołanie Akademii Dobrego Wzoru.  

Cel operacyjny I.1: Podniesienie kompetencji praktycznych uczniów poprzez staże zawodowe 

krajowe i zagraniczne organizowane  u pracodawców  

Działania: 

1. Organizacja staży krajowych dla uczniów  
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2. Kurs pedagogiczny dla pracowników firm mających pełnić funkcje opiekuna praktyk lub stażu 

3. Organizacja staży zagranicznych dla uczniów  

 

Cel operacyjny I.2: Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie praktycznej nauki 

zawodu 

Działania: 

1. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym 

zawodem 

2. Studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu 

3. Staże technologiczne dla nauczycieli zawodu. 

 

Cel operacyjny I.3: Wymiana i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie praktycznej nauki zawodu 

Działania: 

1. Benchmarking - wizyty w innych placówkach kształcenia zawodowego kształcących 

w branżach: drzewnej, mechanicznej, gastronomicznej na terenie kraju. 

2. Organizacja seminariów - preorientacja zawodowa, doskonalenie kadr z branży drzewnej. 

3. Projekt badawczo – innowacyjny 

 

Cel operacyjny I.4: Usprawnienie systemu zarządzania szkołą w celu poprawy jakości kształcenia 

zawodowego i skutecznej realizacji strategii  

Działania: 

1. Konsultacje, spotkania dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji, Rady Rodziców, 

Samorządu Uczniowskiego w celu wyboru obszarów wymagających usprawnień 

2. Szkolenia/warsztaty dla kadry kierowniczej i pracowników przegotowujące do wdrożenia 

systemu jakości 

3. Wdrożenie systemu jakości  

 

Cel operacyjny I.5: Zwiększenie konkurencyjności Zespołu Szkół Technicznych poprzez stworzenie 

bazy techniczno-edukacyjnej umożliwiającej realizację nowoczesnej, unikatowej koncepcji kształcenia 

technologów drewna i projektantów mebli, a w perspektywie utworzenie kierunków technik – 

designer wnętrz/mebli oraz operator obrabiarek do drewna CNC.  

Działania: 

1. Rewitalizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych 

2. Doposażenie warsztatów w najnowsze technologie i maszyny do obróbki drewna 

3. Stworzenie nowoczesnych pracowni projektowania i  prototypowania 

4. Adaptacja przestrzeni na potrzeby zajęć warsztatowych wraz z przestrzeniami do 

eksponowania najlepszych projektów / wzorów krajowych i zagranicznych 

5. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia do klasyfikacji zawodów 

 

Cel operacyjny I.6: Zwiększenie naborów do klas kształcących specjalistów w zawodach, których 

będzie potrzebował rynek pracy, dopasowanie profilu absolwenta do oczekiwań przedsiębiorców 

oraz upraktycznienie programów kształcenia zgodnie z kierunkowymi wytycznymi MEN. 

Działania: 

1. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania w zawodzie technik 

technologii drewna rozszerzonego o moduł „projektant mebli – designer wnętrz/mebli” 
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2. Promocja szkoły jako wiodącego w regionie centrum edukacyjnego branży drzewnej z 

wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak filmy promocyjno – edukacyjne dotyczące branży 

drzewnej, bezpośrednie spotkania zawodoznawcze z uczniami szkół podstawowych i 

gimnazjów, materiały promocyjne  (np. ulotki, plakaty) i media społecznościowe  (np. 

Facebook, YouTube). 

 

Cel strategiczny II: Realizacja wsparcia KARIERY dla uczniów szkoły poprzez usługi doradczo-

edukacyjne, kursy specjalistyczne,  zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań i konkursy z udziałem  

pracodawców 

 

Cel operacyjny II.1: Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów  

Działania: 

1. Powołanie 6 nowych kół zainteresowań. 

2. Opracowanie programu zajęć „Moja własna firma” oraz organizacja pracowni symulacyjnych 

firm, branż kształconych w ZST.  

 

Cel operacyjny II.2: Podniesienie umiejętności i kwalifikacji uczniów zwiększających ich szanse na 

rynku pracy 

Działania: 

1. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów (np. Kuchnia molekularna, Carving, 

Barista, Kuchnia regionalna, Komputerowe diagnozowanie pojazdów, Układy klimatyzacji, 

Renowacja mebli i wyrobów stolarskich, Lakierowanie elementów drewnianych, Drewniane 

konstrukcje ogrodowe, Podstawy projektowania mebli, Tapicerstwo, Techniki zdobnicze) 

2. Kursy podnoszące mobilność na rynku pracy ( np. Wózki widłowe, Prawo jazdy kat. B, 

Programowanie w 3D, Programowanie CAD – CAM, Programowanie obrabiarek CNC) 

 

Cel operacyjny II.3: Powołanie  Akademii Dobrego Wzoru na bazie zmodernizowanego budynku 

warsztatów szkolnych  

Działania: 

1. Realizacja zajęć z wzornictwa dla uczniów ZST oraz dzieci i młodzieży z województwa 

podlaskiego. 

2. Warsztaty dla najbardziej utalentowanych uczniów z kraju i zagranicy, które będą 

prowadzone przez wybitnych polskich designerów i projektantów. 

3. Warsztaty wakacyjne „Wzornictwo/Projektowanie” dla młodzieży z całej Polski..  

4. Organizacja wystaw prac uczniów ZST, uczelni wyższych, uczestników warsztatów i szkoleń – 

stworzenie wzorcowni Akademii. 

5. Utworzenie sieci współpracy szkół branży drzewnej wokół Akademii Dobrego Wzoru 

6. Organizacja międzynarodowego konkursu stolarskiego. 

 

Cel operacyjny II.4: Zwiększenie ilości absolwentów, którzy będą kontynuowali naukę na uczelniach 

technicznych i artystycznych, związanych z technologią drewna, projektowaniem wnętrz lub 

wzornictwem przemysłowym. 

1. Organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów w oparciu o autorskie programy z trzech 

przedmiotów: matematyka, język polski i język angielski. 
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2. Wizyty uczniów i udział w zajęciach ze studentami na uczelniach wyższych np. Politechnika 

Białostocka i Akademia Sztuk Pięknych – wydział projektowania mebli, wydział architektury 

wnętrz. 

3. Stworzenie trwałych relacji między Zespołem Szkół Technicznych w Białymstoku, zespołami 

projektantów i designerów, Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej i 

przedsiębiorstwami w celu stworzenia efektywnego modelu współpracy. 

 

Cel operacyjny II.5: Organizacja wyjazdów technologicznych  

Działania: 

1. Udział uczniów w branżowych imprezach wystawienniczo – targowych w kraju i za granicą 

2. Udział nauczycieli w branżowych imprezach wystawienniczo – targowych w kraju i za granicą 

 

Cel operacyjny II.6: Podniesienie kwalifikacji wychowawczych nauczycieli  

Działania: 

1. Szkolenia umożliwiające nauczycielom podniesienie kompetencji psychologiczno-

pedagogicznych. 

2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – realizacja warsztatów edukacyjnych. 

 

Cel operacyjny II.7: Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego z udziałem 

pracodawców 

Działania: 

1. Realizacja indywidualnych usług doradztwa zawodowego dla uczniów – tworzenie IPD. 

2. Wizyty w firmach branżowych. 

3. Organizacja spotkań uczniów z pracodawcami. 

4. Warsztaty umiejętności miękkich dla uczniów. 

5. Stworzenie firm symulacyjnych. 

 

Cel strategiczny III: Przygotowanie  i zastosowanie E-EDUKACJI z zastosowaniem ICT poprzez 

szkolenia informatyczne oraz opracowanie pakietów edukacyjnych. 

 

Cel operacyjny III.1: Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania TIK 

Działania: 

1. Szkolenia dla uczniów podnoszące kompetencje cyfrowe 

 

Cel operacyjny III.2: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do realizacji e-EDUKACJI 

Działania: 

1. Szkolenia w zakresie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i najnowszymi 

narzędziami ICT w procesie dydaktycznym. 

2. Szkolenia w zakresie użytkowania specjalistycznego oprogramowania niezbędnego dla 

nauczania w ramach kształcenia zawodowego. 

 

Cel operacyjny III.3: Wyposażenie szkoły w zasoby e-EDUKACJI 

Działania: 

1. Opracowanie kursów  e-learningowych.  
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2. Opracowanie biblioteki e-zasobów – pakietów edukacyjnych do nauki przedmiotów 

zawodowych i ogólnych. 

VII Grupa docelowa 
 

Grupą docelową są uczniowie szkoły oraz  nauczyciele i pracownicy szkoły. Dodatkowo celem 

spełniania modelowego wymogu realizacji programu rozwojowego na trzech poziomach 

funkcjonowania szkoły programem objęci zostaną  lokalni pracodawcy  współpracujący ze szkołą, 

min. 3 z każdej  z trzech branż. W tak zdefiniowanej grupie docelowej projektu uwzględniono 

beneficjentów projektu na trzech poziomach programu rozwojowego:  

� Poziom ucznia: min. 96 uczniów rocznie biorących udział w zajęciach wyrównawczych, 

przygotowujących do matury; min. 120 uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych 

(m.in. koła zainteresowań); min. 450 uczniów biorących udział w wyjazdach edukacyjnych 

(branżowe imprezy wystawienniczo – targowe w kraju i za granicą, zakłady pracy itp.),  360 

uczniów  biorących udział w zajęciach ze studentami na uczelniach wyższych, min. 180 

uczniów  uczestniczących w kursach nadających nowe kwalifikacje, 120 uczniów biorących 

udział w stażach, 50 uczniów biorących udział w międzynarodowym  konkursie stolarskim 

oraz wszyscy uczniowie szkoły korzystający z poradnictwa edukacyjno- zawodowego i 

warsztatów umiejętności miękkich 

� Poziom szkoły: 21 nauczycieli kształcenia zawodowego biorących udział w szkoleniach, 

kursach i szkoleniach podyplomowych, min. 10 nauczycieli biorących udział w stażach 

technologicznych,  

� Poziom otoczenia: min. 9 przedsiębiorców lokalnych współpracujących ze szkołą w branżach  

drzewnej, gastronomicznej i maszynowej. Są to branże, w których kształci szkoła, z firmami 

tymi już obecnie szkoła współpracuje. Ponadto młodzież z woj. podlaskiego, z kraju i 

zagranicy, szkoły  ponadgimnazjalne branży drzewnej, uczelnie i ośrodki kształcenia w kraju i 

za granicą, pracownicy zakładów pracy w ramach działalności Akademii Dobrego Wzoru  

VII Harmonogram i  szacunkowy budżet 
 
Szczegółowy opis zadań pozwala oszacować wydatki związane z ich realizacją, na podstawie 

przyjętych wskaźników oraz stawek rynkowych. Powinniśmy pamiętać, iż w przypadku realizacji 

części zadań przez szkołę lub pracowników szkoły nieodpłatnie szacunek kosztów może służyć do 

wyliczenia wkładu własnego naszej szkoły, w przypadku gdy jest możliwe wniesienie wkładu 

niefinansowego. Na tym etapie możemy tylko szacować koszty, gdyż niektóre z nich (na przykład 

związane z zakupem wyposażenia pracowni) mogą być określone tylko w drodze postępowania 

przetargowego (w trybie zamówień publicznych lub innych zasad, w zależności od rodzaju 

wnioskodawcy realizującego projekt). Poniżej przedstawiamy stawki szacunkowe: 

 

DZIAŁANIE 
OKRES 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ 
DZIAŁANIA 

 w PLN 

Cel operacyjny I.1: Podniesienie kompetencji praktycznych uczniów poprzez staże zawodowe krajowe i 
zagraniczne organizowane w u pracodawców  

1.  Organizacja staży krajowych dla uczniów 2018-2020 600 000 
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2.  Kurs pedagogiczny dla pracowników firm mających pełnić funkcje 
opiekuna praktyk lub stażu 

2017 38 000 

3.  Organizacja staży zagranicznych dla uczniów 2018-2020 300 000 

Cel operacyjny I.2: Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie praktycznej nauki zawodu 

1.   Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki 
związanej z nauczanym zawodem 

2017-2020 120 000 

2.  Studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu 2018-2020 90 000 

3.  Staże technologiczne dla nauczycieli zawodu. 2018-2020 50 000 

Cel operacyjny I.3: Wymiana i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie praktycznej nauki zawodu 

1. Benchmarking - wizyty w innych placówkach kształcenia zawodowego 
kształcących w branżach: drzewnej, mechanicznej, gastronomicznej na 
terenie kraju. 

2016-2019 24 000 

2.  Organizacja seminariów - preorientacja zawodowa, doskonalenie kadr 
z branży drzewnej. 

2018-2020 30 000 

3. Projekt badawczo – innowacyjny 2018-2020   300 000 

Cel operacyjny I.4: Usprawnienie systemu zarządzania szkołą w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego i 
skutecznej realizacji strategii 

1.   Konsultacje, spotkania dyrekcji nauczycieli, pracowników administracji, 
Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w celu wyboru obszarów 
wymagających usprawnień  

2017-2018 - 

2.  Szkolenia/warsztaty dla kadry kierowniczej i pracowników 
przegotowujące do wdrożenia systemu jakości 

2017-2018 85 000 

3.  Wdrożenie systemu jakości 2019 - 

Cel operacyjny I.5: Zwiększenie konkurencyjności Zespołu Szkół Technicznych poprzez stworzenie bazy 

techniczno-edukacyjnej umożliwiającej realizację nowoczesnej, unikatowej koncepcji kształcenia technologów 

drewna i projektantów mebli, a w perspektywie utworzenie kierunku technik – designer 

1.  Rewitalizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych 

 2018-2021 
  
  
  

  
12 000 000  

  
  

2. Doposażenie warsztatów w najnowsze technologie i maszyny do obróbki 
drewna 

3. Stworzenie nowoczesnych pracowni projektowania i  prototypowania 

4. Adaptacja przestrzeni na potrzeby zajęć warsztatowych wraz 
z przestrzeniami do eksponowania najlepszych projektów / wzorów 
krajowych i zagranicznych 

5. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia do klasyfikacji zawodów  2018-2021 452 000 

Cel operacyjny I.6: Zwiększenie naborów do klas kształcących specjalistów w zawodach, których będzie 

potrzebował rynek pracy, dopasowanie profilu absolwenta do oczekiwań przedsiębiorców oraz upraktycznienie 

programów kształcenia zgodnie z kierunkowymi wytycznymi MEN. 

1. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania 
w zawodzie technik technologii drewna rozszerzonego o moduł „projektant 
mebli – designer wnętrz” 

2017 - 2018 42 000 

2.  Promocja szkoły jako wiodącego w regionie centrum edukacyjnego 
branży drzewnej 

2017 - 2020 60 000 

3. Uzyskanie przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku statusu 
Ośrodka Kształcenia Praktycznego 

2017 - 2020 - 

Cel operacyjny II.1: Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów  

1.   Powołanie 6 nowych kół zainteresowań. 2017-2020 100 000 
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2.  Opracowanie programu zajęć „Moja własna firma” oraz organizacja 
pracowni symulacyjnych firm, branż kształconych w ZST.  

2018-2020 150 000 

Cel operacyjny II.2: Podniesienie umiejętności i kwalifikacji uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy 

1.  Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów  2017-2020 250 000 

2.  Kursy podnoszące mobilność na rynku pracy  2017-2020 200 000 

Cel operacyjny II.3: Powołanie Akademii Dobrego Wzoru 

1. Realizacja zajęć z wzornictwa dla uczniów ZST oraz dzieci i młodzieży 
z województwa podlaskiego. 

2017-2020 24 000 

2.  Warsztaty dla najbardziej utalentowanych uczniów z kraju i zagranicy, 
które będą prowadzone przez wybitnych polskich designerów i 
projektantów. 

2017-2021 45 000 

3. Warsztaty wakacyjne „Wzornictwo/Projektowanie” dla młodzieży z całej 
Polski.. 

2017-2022 93 000 

4.  Organizacja wystaw prac uczniów ZST , uczelni wyższych, uczestników 
warsztatów i szkoleń – stworzenie wzorcowni Akademii. 

2017-2023 30 000 

5. Utworzenie sieci współpracy szkół branży drzewnej wokół Akademii 
Dobrego Wzoru. 

2017-2020 
 

6.   Organizacja międzynarodowego konkursu stolarskiego. 2017 100 000 

Cel operacyjny II.4: Zwiększenie ilości absolwentów, którzy będą kontynuowali naukę na uczelniach 
technicznych i artystycznych, które są związane z technologią drewna, projektowaniem wnętrz, czy 
wzornictwem przemysłowym 

1.  Organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów  2017-2020 80 000 

2.  Wizyty uczniów i udział w zajęciach ze studentami na uczelniach 
wyższych  

2017-2020 120 000 

3.Stworzenie trwałych relacji między Zespołem Szkół Technicznych w 
Białymstoku, zespołami projektantów i designerów, Wydziałem Architektury 
Politechniki Białostockiej i przedsiębiorstwami w celu stworzenia 
efektywnego modelu współpracy. 

2017-2020 - 

Cel operacyjny II.5: Organizacja wyjazdów technologicznych 

1.  Udział uczniów i nauczycieli w branżowych imprezach wystawienniczo – 
targowych w kraju i za granicą 

2017-2020 540 000 

Cel operacyjny II.6: Podniesienie kwalifikacji wychowawczych nauczycieli  

1. Szkolenia umożliwiające nauczycielom podniesienie kompetencji 
psychologiczno-pedagogicznych. 

2017-2020 15 000 

2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – realizacja warsztatów 
edukacyjnych. 

2017-2020 25 000 

Cel operacyjny II.7: Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego z udziałem pracodawców 

1.Realizacja indywidualnych usług doradztwa zawodowego dla uczniów – 
tworzenie IPD. 

2017-2020 45 000 

2.  Wizyty w firmach branżowych. 2017-2020 15 000 

3.  Organizacja spotkań uczniów z pracodawcami. 2017-2020 5 000 

4.  Warsztaty umiejętności miękkich dla uczniów. 2017-2020 120 000 

Cel operacyjny III.1: Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania TIK 

1. Szkolenia dla uczniów podnoszące kompetencje cyfrowe 2017-2020 40 000 

Cel operacyjny III.2: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do realizacji e-EDUKACJI 

1.  Szkolenia w zakresie umiejętności posługiwania się technologią 
informacyjną i najnowszymi narzędziami ICT w procesie dydaktycznym. 

2017-2020 20 000 
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2.  Szkolenia w zakresie użytkowania specjalistycznego oprogramowania 
niezbędnego dla nauczania w ramach kształcenia zawodowego. 

2017-2020 30 000 

Cel operacyjny III.3: Wyposażenie szkoły w zasoby e-EDUKACJI 

1.  Opracowanie kursów  e-learningowych. 2017-2020 140 000 

2. Opracowanie biblioteki e-zasobów – pakietów edukacyjnych do nauki 
przedmiotów zawodowych i ogólnych. 

2017-2020 220 000 

VIII Źródła finansowania  
 

Kluczowym źródłem finansowania naszej strategii w obecnej perspektywie finansowej jest 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, w ramach którego, w ramach Działania 

3.3 Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przewidziano środki na 

realizację przez szkoły zawodowe kompleksowych programów rozwojowych oraz w ramach Działania 

8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, gdzie możliwe jest 

sfinansowanie modernizacji bazy dydaktycznej szkoły. 

Wśród alternatywnych źródeł finansowania elementów strategii rozwoju szkoły zwiększających 

możliwości wdrożenia przy wsparciu środków zewnętrznych wymienić można 

� środki własne Zespołu Szkół Technicznych (promocja); 

� przedsiębiorcy (konkurs stolarski, staże zawodowe); 

� Program Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe (staże i praktyki zagraniczne). 

IX  Monitoring i ewaluacja  
 

Istotnym elementem przesądzającym o efektywnej realizacji zapisów strategii jest proces wdrażania, 

monitoringu, ewaluacji oraz ewentualna jej aktualizacja, wynikająca z mogących się pojawić 

w przyszłości zmian w otoczeniu, niemożliwych obecnie do zidentyfikowania.  

Nadzór nad realizacją strategii sprawuje Dyrektor ZST. Proces wdrażania oparty jest na zasadzie 

delegowania zadań i odpowiedzialności za realizację strategii na niższe poziomy zarządzania.  

Monitoring polega na bieżącej analizie postępów w osiąganiu założeń strategicznych (wskaźników), 

składającej się z kilku etapów takich jak: zbieranie danych i informacji, analiza danych i informacji, 

przygotowanie raportów, ocena wyników oraz ich porównanie z przyjętymi normami. Chcąc 

wprowadzić efektywny mechanizm kontrolny przyjęto następującą procedurę monitorowania i oceny 

realizacji celów określonych w strategii: 

� powołanie przez Dyrektora ZST Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji pracy szkoły 

� gromadzenie informacji na temat stopnia osiągania celów głównych i szczegółowych, 

� ocena osiągniętych rezultatów oraz określenia stopnia wykonania przyjętych celów, 

� analiza przyczyn rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami, a osiągniętymi rezultatami, 

� przygotowywania okresowych raportów z monitoringu, 

Planowane sposoby i narzędzia monitorowania: obserwacja – wg karty monitoringu; przegląd 

dokumentacji – m.in.  listy obecności, potwierdzenia udziału w usługach szkoleniowych czy 

doradczych, certyfikaty, deklaracje udziału, bazy danych uczestników czy ankiety oceny usług. 
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Monitoring realizacji strategii będzie realizowany na bieżąco  przez cały okres jej obowiązywania. 

Ewaluacja służy systematycznej i obiektywnej ocenie stopnia realizacji strategii, czy osiągnięto 

założone cele oraz ich trafność, skuteczność i użyteczność. Ewaluacja stanowi źródło wiedzy, 

niezbędnej do formułowania pogłębionych ocen w sprawie bieżących, jak i całościowych wyników 

wdrażania strategii. Oceny te są także niezbędne do podejmowania ewentualnych decyzji co do 

weryfikacji treści strategii.  Ogólnym celem systemu ewaluacji jest poprawa jakości, skuteczności i 

spójności działań zaplanowanych w strategii.  

Zespół ds. monitorowania i ewaluacji pracy szkoły lub inne wskazane przez Dyrektora ZST osoby 

dokonują wyboru procedur, opracowują narzędzia ewaluacji, przeprowadzają pomiar, analizują 

wyniki i przedstawiają je w formie raportu. Planowane procedury i narzędzia ewaluacji: ankietowanie 

– kwestionariusz ankiety; dyskusje – scenariusz rozmowy; analiza dokumentacji, a w razie potrzeby 

inne techniki ewaluacji. Ewaluacja zostanie przeprowadzona dwukrotnie: po dwóch latach realizacji 

strategii (w 2018 roku) oraz po zakończeniu jej realizacji tzn. w 2020 roku, a wnioski i rekomendacje 

będą podstawą do opracowania kolejnej Strategii Rozwoju Szkoły. 

X Obszary współpracy 
 

Przy realizacji założonych celów strategicznych, zakłada się nawiązanie współpracy z następującymi 

podmiotami: 

� Centrum Kompetencji BOF 

� Wydział Architektury Politechniki Białostockiej 

� Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce 

� Firmy designerów / studia projektowe 

� Przedsiębiorstwa produkcyjne 

� Wybrane jednostki naukowe z kraju 

� Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 

 
 

Podpis Dyrektora  
 
 
 
 

 
Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława  Andersa 

w Białymstoku na lata 2016 – 2020 przez organ prowadzący dnia………….. 

 
 
 

 


