
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

im. Bolesława Chrobrego

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Raszyńska 48, Poznań 

TWOJA SZKOŁA NA RASZYNIE!



SZKOŁA OBJĘTA JEST PATRONATEM:

• POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

• UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

• UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

• OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU



prowadzimy  naukę w:

Technikum Budowlano-Drzewnym,

Branżowej Szkole I stopnia

oraz

XXVIII Liceum Ogólnokształcącym

W Zespole Szkół  Budowlano-Drzewnych

im. Bolesława Chrobrego



Wychodząc naprzeciw potrzebom 
rynku pracy 

TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

KSZTAŁCI 
W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:



technik budownictwa

technik robót wykończeniowych 

w budownictwie

technik inżynierii sanitarnej

technik technologii drewna

technik architektury krajobrazu



TECHNIK BUDOWNICTWA

znajdzie pracę w:

• firmach budowlanych,

• biurach projektowych, 

• poprowadzi własną 
firmę,

będzie mógł kontynuować 
naukę na kierunkach 
technicznych uczelni 
wyższych.



TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE

Znajdzie pracę w:

• w przedsiębiorstwach 
prowadzących kompleksowe usługi 
budowlane, 

• w przedsiębiorstwach 
prowadzących usługi remontowo-
budowlane,

• w zakładach rzemieślniczych,
w firmach zagranicznych,

• może prowadzić własną firmę 
remontowo-budowlaną.



TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Znajdzie pracę w:

• w przedsiębiorstwach 
komunalnych, budowlanych, 
jednostkach nadzoru 
budowlanego, biurach projektów, 
administracji obiektów 
budowlanych czy zakładach 
rzemieślniczych,

- może założyć własną firmę,

- zdobywać dodatkowe 
uprawnienia energetyczne lub 
świadectwa kwalifikacji z zakresu 
gazownictwa



TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
znajdzie pracę w:

• zakładach przemysłu 
meblarskiego, renowacji 
mebli, przemysłu 
tartacznego, stolarki 
budowlanej

• w instytucjach badawczych, 
laboratoriach, 

- może samodzielnie prowadzić 
działalność gospodarczą, 

- podjąć studia na Wydziale 
Technologii Drewna UP.



TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Znajdzie pracę w:

• w firmach zakładających 
ogrody,  

• instytucjach państwowych 
zajmujących się zielenią 
miejską,

może poprowadzić własną 
działalność gospodarczą 
w zakresie projektowania 
i aranżacji ogrodów,

może także podjąć studia na 
Uniwersytecie Przyrodniczym.



W TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNYM

uczeń kontynuuje naukę języka angielskiego 

oraz wybiera drugi język obcy – niemiecki lub rosyjski.



W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 

można kształcić się w następujących zawodach budowlanych i drzewnych:

• murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz,

• monter sieci i instalacji sanitarnych,

• stolarz, tapicer, cieśla,

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

• zdun, kominiarz, kamieniarz…

• oraz innych zawodach budowlanych lub drzewnych



Zdawalność egzaminów zawodowych 

jest wyższa niż  średnia krajowa!

Uczniowie mogą wyjeżdżać

w ramach ERASMUSA 

-do Włoch

-do Gruzji

-do Estonii

www.zsbd.pl



punktowanym przedmiotem wskazanym 

przez komisję rekrutacyjną jest informatyka

Uczniowie uczą się języka angielskiego.

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA



DYSPONUJEMY WARSZTATAMI SZKOLNYMI



WARSZTATY MIESZCZĄ SIĘ 
PRZY ULICY ŚWIERKOWEJ 10



UCZNIOWIE MOGĄ TU ODBYWAĆ ZAJĘCIA 
PRAKTYCZNE



XXVIII Liceum Ogólnokształcące

zaprasza do nauki w klasach o charakterze:

humanistycznym – MANAGER KULTURY

prawnym – KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA
Klasa objęta patronatem

ZAKŁADU RESOCJALIZACJI

WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

UNIWERSYTETU  im. ADAMA MICKIEWICZA 

w Poznaniu

Klasa objęta patronatem
Teatru Ósmego Dnia



Klasa o charakterze humanistycznym

MANAGER KULTURY 

to klasa, która pozwoli Ci na rozwinięcie zainteresowań 

humanistycznych i wprowadzi cię w świat mediów, 

takich jak Internet, telewizja, radio i prasa.

Będąc uczniem tej klasy, 

rozwiniesz swoje zdolności artystyczne,

zdobędziesz umiejętności organizatorskie, 

marketingowe, a także z zakresu kultury i mediów. 



Klasa o charakterze prawnym

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA

Uczniowie tej klasy biorą udział w:

 spotkaniach z politykami

 organizacji prawyborów

 cyklicznych wycieczkach do Parlamentu

 ogólnopolskich konkursach z wiedzy o społeczeństwie

 wykładach uniwersyteckich na kierunku 

pedagogika – resocjalizacja 

 wizytach w sądach, posterunkach policji, 

placówkach więziennych.

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

Klasa objęta patronatem

ZAKŁADU RESOCJALIZACJI

WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

UNIWERSYTETU  im. ADAMA MICKIEWICZA 

w Poznaniu

Jedyna w Wielkopolsce!

klasa prawna: 



MŁODZIEŻ
BIERZE UDZIAŁ 
W WIELU WYJAZDACH 
EDUKACYJNYCH 
KRAJOWYCH                   
I ZAGRANICZNYCH



DLA ZAMIEJSCOWYCH UCZNIÓW

MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA 

W BURSIE SZKOLNEJ

NA UL. CZEREMCHOWEJ 22





Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, 

60 – 135 Poznań, ul. Raszyńska 48

Telefon: 61 861 00 27

E-mail: poczta@zsbd.pl

Sekretariat szkoły 

tel. 61 861 00 27 

- poniedziałek – czwartek 8.00 - 15.00, 

- piątek 8.00 - 17.00;

www.zsbd.pl

KONTAKT:

facebook.com/poznan.zsbd/



Czekamy na Was
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


