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• TECHNIKUM BUDOWLANE

TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK BUDOWNICTWA Z INNOWACJĄ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
TECHNIK BUDOWNICTWA  Z INNOWACJĄ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE 
PROJEKTOWANIA CAD
TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW  ARCHITEKTURY Z INNOWACJĄ ARCHITEKTURA 
WNĘTRZ
TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEODETA Z INNOWACJĄ GEODEZJA  WOJSKOWA
TECHNIK BUDOWY DRÓG

• BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

DEKARZ 
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
MURARZ-TYNKARZ
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

KIERUNKI KSZTAŁCENIA



Kilka słów o SZKOLE…

● Ponadprzeciętna zdawalność matur i egzaminów 
zawodowych

● Zapewniona praktyczna nauka zawodu

● Realizacja programów unijnych i grantów oświatowych

● Zagraniczne staże – ERASMUS+

● Doskonała baza dydaktyczna

● Kompleks sportowy

● Wiele kół zainteresowań

● Wolontariat

● Tytuł „Bezpieczna Szkoła”



WARTO SIĘ POCHWALIĆ…

Zespół Szkół Budowlanych  otrzymał w ogólnopolskim Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY tarczę 

ZŁOTE TECHNIKUM 2017.
Jest to dla nas zasłużonym powodem do dumy, gdyż głównym 
kryterium rankingowym w klasyfikacji techników są wyniki maturalne, 
wyniki egzaminów zawodowych oraz  sukcesy w olimpiadach. 
Dzięki temu wyróżnieniu jesteśmy w elitarnym gronie polskich szkół, 
które gwarantują nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także kształtują 
postawę życiową  młodego człowieka i otwierają  drzwi do dobrej 
przyszłości.



Ilość przebadanych osób:
• Uczniowie  Technikum Budowlanego - 100

• Nauczyciele - 30

• Rodzice - 80



Co robimy dobrze?
(WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY)

• Klimat przyjazny do nauki, rozwoju pasji 
i wypoczynku

• Wysokie poczucie bezpieczeństwa

• Dobre relacje uczeń-nauczyciel



● Stawiamy na ruch i zdrowy styl życia
-rajdy rowerowe w ramach „Rowerowej Budowlanki” 
-wycieczki nordic walking

-udział w kampaniach i programach profilaktycznych promujących zdrowie 

i aktywność fizyczną  (PaT, Ars czyli jak dbać o miłość, Bezpieczna szkoła) 

Co robimy dobrze?
(Z PRAKTYKI SZKOLNEJ)



● Rozwijamy pasje i zainteresowania 
-„Wieczór talentów”

-Szkolna orkiestra dęta,

-Kabaret

Co robimy dobrze?
(Z PRAKTYKI SZKOLNEJ)

https://www.uryoutube.com/watch?v=Dd8Ei2FyNkU
https://www.uryoutube.com/watch?v=Dd8Ei2FyNkU


● Dbamy o regenerację emocjonalną między lekcjami
-kąciki relaksu

-półki bookcrossingowe

-otulanie budowlanki- uczniowie ( w czasie przerw)robią szalik

szalik dla szkoły-odkładając telefony

Co robimy dobrze?
(Z PRAKTYKI SZKOLNEJ)



Nad czym pracujemy

● Kultura słowa
● Nieuzasadniona absencja w szkole
● Poprawne relacje uczeń-rodzic, oparte na 
szacunku, szczerości i zaufaniu



Falochron dla Zespołu Szkół Budowlanych

dotyczy…

działań wzmacniających pozytywne postawy 
w 3 obszarach:

● Szacunek do języka ojczystego

● Uczeń obecny i aktywny w szkole

● Szczerość i zaufanie w relacjach z rodzicem



Rekomendacje dla Falochronu
● Miarodajne narzędzie diagnozy

● Świadomość słabych i mocnych stron szkoły
● standaryzacja szkolnego programu wychowania                      
i  profilaktyki 


