
 

Szczegółowe informacje dotyczące 

kształcenia ogólnego i zawodowego dla dorosłych 

w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych 

im. Bolesława  Chrobrego  w  Poznaniu, ul. Raszyńska 48. 
 

W 2012 roku i w 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło 

reformę kształcenia zawodowego.  

Od 1 września 2012 roku, by zdobyć tytuł zawodowy, trzeba zdać egzamin 

zawodowy z kwalifikacji, które składają się na dany zawód. 

Na poziomie zawodów robotniczych (kształcenie w zasadniczej szkole 

zawodowej i branżowej szkole I stopnia) - zawód składa się z jednej kwalifikacji, 

np. stolarz, tapicer, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-

zbrojarz, cieśla, dekarz, ślusarz i inne.  

Na poziomie zawodów z tytułem technika większość zawodów składa się                         

z dwóch kwalifikacji np. technik technologii drewna, technik budownictwa, 

technik inżynierii sanitarnej i inne. Są także zawody, które mają jedną 

kwalifikację np. technik geolog, technik nawigator morski czy technik ortopeda.  

Oczywiście, do uzyskania tytułu technika trzeba także mieć wykształcenie 

średnie, czyli ukończone liceum lub technikum. 
 

Kształcenie zawodowe dla młodzieży odbywa się: 

- w trzyletnich branżowych szkołach I stopnia, w których na końcu 

  kształcenia uczeń zdaje egzamin zawodowy i uzyskuje dyplom 

  potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom czeladniczy; 

- w czteroletnich technikach (od roku szkolnego 2019 /2020 – w pięcioletnich  

  technikach), w których w trakcie kształcenia i na koniec kształcenia uczeń zdaje  

  egzaminy zawodowe, po ukończeniu technikum uzyskuje dyplom technika                       

  i ma możliwość zdawania egzaminu maturalnego. 
 

Jeżeli ktoś nie ukończył technikum w trybie młodzieżowym lub chce zdobyć 

drugi zawód a ma ukończone 18 lat, może osiągnąć to w trybie dla dorosłych. 

Musi jednak zrobić to realizując dwa zadania: 

 A - ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin z wszystkich 

           kwalifikacji, które składają się na dany zawód          oraz 

 B - ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (chyba, że ma już  

                  wykształcenie średnie – liceum lub dowolne technikum,  

        bez konieczności zdanej matury). 
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Powyższe zadania można realizować kolejno lub równolegle – w zależności od 

tego, jakie wykształcenie i kwalifikacje już się posiada (np. ukończoną zasadniczą 

szkołę zawodową) oraz własnych możliwości zaangażowania w naukę ( lub pracę 

zawodową). 

Z pewnością łatwiej i bardziej realnie jest to do zrobienia przez osoby, które 

ukończyły zasadniczą szkołę zawodową i chcą podwyższyć swoje kwalifikacje               

w pokrewnym zawodzie. Mogą wtedy być zwolnione z części zajęć wiedzy 

ogólnozawodowej na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i w tym czasie 

uczęszczać na zajęcia w liceum ogólnokształcącym. W takim zestawieniu                

mogą uzyskać tytuł technika w okresie dwóch lat. Połączenie i „zgranie” zajęć 

kursu zawodowego i liceum ogólnokształcącego, by nie były one w tym samym 

czasie, jest organizowane w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu. 

Kolejna możliwość uzyskania tytułu technika - realna do osiągnięcia w okresie 

dwóch lat - to posiadanie już wykształcenia średniego i realizowanie tylko zajęć 

zawodowych. Dużym ułatwieniem byłoby wtedy zatrudnienie w zawodzie,                     

w którym chce się zdobyć tytuł technika, ale nie jest to konieczne.                              

Taka możliwość kształcenia też jest organizowana w Zespole Szkół Budowlano – 

Drzewnych w Poznaniu. 

Najwięcej do zrobienia mają osoby, które chcą zdobyć nowy zawód technika i nie 

posiadają wykształcenia średniego. Muszą wtedy realnie ocenić swoje 

możliwości i właściwie rozłożyć etapy i zakresy kształcenia. W tym zakresie 

również jest możliwość zorganizowania nauki w Zespole Szkół Budowlano – 

Drzewnych w Poznaniu. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych                            

w Poznaniu będzie organizowane kształcenie dla dorosłych, ukierunkowane na 

osiągnięcie tytułu technika w trzech zawodach: 

       -  technik technologii drewna 

       -  technik budownictwa 

       -  technik inżynierii sanitarnej 

a także kształcenie w  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.    

We wszystkich zawodach oraz w liceum ogólnokształcącym nauka będzie 

organizowana w formie zaocznej, a więc istnieje możliwość połączenia jej z pracą 

zawodową lub studiami. 

Zajęcia proponujemy w piątki w godz. 15.10-21.00 i w soboty w godz. 8.00-16.45. 
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Zawód: technik  technologii drewna. 

Zawód ten składa się z dwóch kwalifikacji. W roku szkolnym 2018/2019 

rozpoczynamy kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji „Wytwarzanie 

wyrobów stolarskich”. Całość kursu przewidziana jest na okres półtora roku                   

(3 semestry) – do grudnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą w zakresie wiedzy 

zawodowej teoretycznej w budynku naszej szkoły (ul. Raszyńska 48 w Poznaniu) 

oraz w zakresie umiejętności praktycznych w warsztatach szkolnych                                    

(ul. Świerkowa 10 w Poznaniu). Ponadto w okresie wakacji letnich 2019 roku 

przewidziane są 4-tygodniowe praktyki w zakładzie stolarskim. Całość kursu 

kończy się egzaminem wewnętrznym w połowie grudnia 2019 roku, który jest 

dopuszczeniem do egzaminu państwowego przed Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną w Poznaniu w styczniu 2020 roku. Jednocześnie, dla osób które 

chcą uzyskać tytuł technika technologii drewna, przewidujemy możliwość 

rozpoczęcia od połowy września 2019 roku kwalifikacyjnego kursu zawodowego               

z drugiej kwalifikacji w tym zawodzie „Organizacja i prowadzenie procesów 

przetwarzania drewna”. Z uwagi na fakt, że byłby on kontynuacją poprzedniej 

kwalifikacji, jest możliwość uczestniczenia przez 2-3 miesiące w obu kursach 

równolegle. Ten drugi kurs przewidziany jest na okres jednego roku (2 semestry), 

kończyłby się w połowie maja 2020 roku egzaminem wewnętrznym i w czerwcu 

2020 roku egzaminem państwowym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną                  

w Poznaniu. 

W ten sposób w okresie dwóch lat można ukończyć obydwie kwalifikacje 

niezbędne do uzyskania tytułu technika i osoby, które posiadają wykształcenie 

średnie otrzymają dyplom technika technologii drewna. 

Jeśli ktoś nie posiada średniego wykształcenia, to może również uczestniczyć              

w wyżej wymienionych kursach i zdać egzaminy państwowe a dyplom z tytułem 

technika otrzymać po uzupełnieniu średniego wykształcenia. Brak średniego 

wykształcenia można uzupełnić uczęszczając do liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. W naszym Zespole Szkół jest również prowadzone takie liceum, o czym 

piszemy w końcowej części tej informacji. 

Generalnie jest możliwość w okresie dwóch lat uzyskać wykształcenie średnie                  

i tytuł technika. Indywidualne sytuacje będą wyjaśniane na zebraniach, o których 

piszemy na końcu informacji.  

Podania – zgłoszenia na wszystkie formy kształcenia dla dorosłych przyjmujemy 

od początku czerwca 2018 r. Szybkie zgłoszenie daje większe szanse na przyjęcie            

i rozpoczęcie nauki. 
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Zawód: technik  budownictwa. 

Zawód ten składa się, według aktualnych przepisów, z dwóch kwalifikacji. 

Kształcenie w tym zawodzie rozpoczęliśmy już w styczniu 2018 roku a nowy cykl 

kształcenia, przewidziany na okres dwóch lat będziemy rozpoczynali od września 

2019 roku (nabór od czerwca 2019 r.). 

W bieżącym roku szkolnym – od września 2018 roku do kształcenia                                      

w tym zawodzie mogą dołączyć tylko osoby, które już posiadają jakieś kwalifikacje 

lub umiejętności związane z budownictwem. Może to być np. ukończona 

zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie budowlanym (murarz-tynkarz, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, monter 

konstrukcji budowlanych, cieśla, dekarz i inne) lub co najmniej 2-letni okres                  

pracy w budownictwie (możliwy do udokumentowania zaświadczeniem                          

lub świadectwem pracy). Dla takich osób przewidujemy sprawdzenie                         

wiedzy z zagadnień ogólnobudowlanych i kształcenia na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym w kwalifikacji „Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych”            

a następnie w zakresie sporządzania kosztorysów. Całość szkolenia przewidujemy 

zakończyć dwoma egzaminami wewnętrznymi – w maju 2019 roku i w grudniu 

2019 roku, które będą dopuszczeniem do egzaminów państwowych przed 

Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu odpowiednio w czerwcu 2019 roku                               

i w styczniu 2020 roku. W ten sposób w okresie dwóch lat (od stycznia 2018 r. do 

stycznia 2020 r.) można ukończyć wszystkie kwalifikacje niezbędne do uzyskania 

tytułu technika i osoby, które posiadają wykształcenie średnie otrzymują dyplom 

technika budownictwa. 

Jeśli ktoś nie posiada średniego wykształcenia, to może również uczestniczyć w 

wyżej wymienionych kursach i zdać egzaminy państwowe a dyplom z tytułem 

technika otrzymać po uzupełnieniu średniego wykształcenia. Brak średniego 

wykształcenia można uzupełnić uczęszczając do liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. W naszym Zespole Szkół jest również prowadzone takie liceum, o czym 

piszemy w końcowej części tej informacji. 

Generalnie jest możliwość w okresie dwóch lat uzyskać wykształcenie średnie                  

i tytuł technika. Indywidualne sytuacje będą wyjaśniane na zebraniach, o których 

piszemy na końcu informacji.  

Podania – zgłoszenia na wszystkie formy kształcenia dla dorosłych przyjmujemy 

od początku czerwca 2018 r. Szybkie zgłoszenie daje większe szanse na przyjęcie            

i rozpoczęcie nauki. 
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Zawód: technik  inżynierii sanitarnej. 

Zawód ten składa się z dwóch kwalifikacji. W roku szkolnym 2018 /2019 

rozpoczynamy kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji „Wykonywanie robót 

związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji 

sanitarnych”. Całość kursu przewidziana jest na okres półtora roku (3 semestry)              

– do grudnia 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą w zakresie wiedzy zawodowej 

teoretycznej w budynku naszej szkoły (ul. Raszyńska 48 w Poznaniu) oraz                        

w zakresie umiejętności praktycznych w warsztatach szkolnych (ul. Świerkowa 10                            

w Poznaniu). Ponadto w okresie wakacji letnich 2019 roku przewidziane                      

są 4-tygodniowe praktyki w zakładzie instalacyjnym. Całość kursu kończy się 

egzaminem wewnętrznym w połowie grudnia 2019 roku, który jest 

dopuszczeniem do egzaminu państwowego przed Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną w Poznaniu w styczniu 2020 roku. Jednocześnie, dla osób które 

chcą uzyskać tytuł technika inżynierii sanitarnej, przewidujemy możliwość 

rozpoczęcia od połowy września 2019 roku kwalifikacyjnego kursu zawodowego               

z drugiej kwalifikacji w tym zawodzie „Organizacja robót związanych z budową, 

montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych”. Z uwagi na fakt, że 

byłby on kontynuacją poprzedniej kwalifikacji, jest możliwość uczestniczenia przez 

2-3 miesiące w obu kursach równolegle. Ten drugi kurs przewidziany jest na okres 

jednego roku (2 semestry), kończyłby się w połowie maja 2020 roku egzaminem 

wewnętrznym i w czerwcu 2020 roku egzaminem państwowym przed Okręgową 

Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu. 

W ten sposób w okresie dwóch lat można ukończyć obydwie kwalifikacje 

niezbędne do uzyskania tytułu technika i osoby, które posiadają wykształcenie 

średnie otrzymają dyplom technika inżynierii sanitarnej. 

Jeśli ktoś nie posiada średniego wykształcenia, to może również uczestniczyć              

w wyżej wymienionych kursach i zdać egzaminy państwowe a dyplom z tytułem 

technika otrzymać po uzupełnieniu średniego wykształcenia. Brak średniego 

wykształcenia można uzupełnić uczęszczając do liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. W naszym Zespole Szkół jest również prowadzone takie liceum, o czym 

piszemy w końcowej części tej informacji. 

Generalnie jest możliwość w okresie dwóch lat uzyskać wykształcenie średnie                  

i tytuł technika. Indywidualne sytuacje będą wyjaśniane na zebraniach, o których 

piszemy na końcu informacji.  

Podania – zgłoszenia na wszystkie formy kształcenia dla dorosłych przyjmujemy 

od początku czerwca 2018 r. Szybkie zgłoszenie daje większe szanse na przyjęcie            

i rozpoczęcie nauki. 
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Liceum  ogólnokształcące  dla  dorosłych. 

Nauka w liceum ogólnokształcącym dla osób, które ukończyły gimnazjum lub 

dawną 8-letnią szkołę podstawową, trwa trzy lata. 

Osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową mogą być przyjęte do liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych do klasy drugiej, a więc na okres dwóch lat. 

Osoby, które rozpoczęły naukę w liceum ogólnokształcącym lub technikum i nie 

ukończyły szkoły, lecz mają świadectwo ukończenia jednej lub kilku klas, mogą 

ubiegać się o przyjecie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych do klasy 

drugiej lub trzeciej. Sytuacje te trzeba jednak zawsze rozstrzygać indywidualnie. 

Naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano – 

Drzewnych w Poznaniu można traktować jako jedyną formę kształcenia - w celu 

uzyskania wykształcenia średniego ogólnego lub też można łączyć z kształceniem 

na kwalifikacyjnym kursie zawodowym według zasad opisanych wcześniej. 

Dla słuchaczy uczęszczających tylko do liceum ogólnokształcącego w ciągu 

jednego roku szkolnego przewidzianych jest 18 zjazdów piątkowo – sobotnich,           

a więc średnio 2 zjazdy miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Indywidualne 

sytuacje będą wyjaśniane na zebraniach, o których piszemy na końcu informacji. 

Podania – zgłoszenia na wszystkie formy kształcenia dla dorosłych przyjmujemy 

od początku czerwca 2018 r. Szybkie zgłoszenie daje większe szanse na przyjęcie            

i rozpoczęcie nauki. 

 

Kształcenie dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu, 

zarówno na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, jak i w liceum 

ogólnokształcącym jest bezpłatne.  

Dla polepszenia warunków kształcenia oczekujemy jedynie niewielkiej, 

dobrowolnej składki na Radę Słuchaczy działającej przy Radzie Rodziców Zespołu 

Szkół Budowlano – Drzewnych. Składka ta będzie równocześnie potwierdzeniem 

poważnego podejścia do nauki i zamiaru jej ukończenia. Przeznaczana jest na 

drobne remonty budynku, zakup nagród dla najlepszych słuchaczy a także na 

pokrycie kosztów działań informacyjno – reklamowych dotyczących kształcenia 

dla dorosłych. Oczekujemy wpłaty: 20,00 zł (dwadzieścia złotych) jako „wpisowe”, 

przy składaniu dokumentów a następnie po 20,00 zł za każdy miesiąc kształcenia. 

W sytuacji trudności z wpłatą składki miesięcznej istnieje możliwość 

indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy. 
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Ponieważ w zakresie kształcenia dla dorosłych reforma oświaty wprowadziła 

dość duże zmiany organizacyjne a także sytuacja poszczególnych osób jest różna, 

zorganizowane będą spotkania informacyjne w celu szczegółowego wyjaśnienia 

tych problemów.  

Terminy spotkań informacyjnych – do wyboru przez zainteresowanych: 

- w soboty: 23 czerwca 2018 r., 30 czerwca 2018 r., 7 lipca 2018 r.,  

                     18 sierpnia 2018 r., 25 sierpnia 2018 r., 1 września 2018 r.   

                      -  zawsze o godz.13.00  

- w poniedziałki: 18 czerwca 2018 r., 25 czerwca 2018 r., 2 lipca 2018 r.,  

                               9 lipca 2018 r., 20 sierpnia 2018 r., 27 sierpnia 2018 r.,  

                               3 września 2018 r.   -  zawsze o godz. 17.30. 

Spotkania odbędą się w budynku Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych                       

w Poznaniu, przy ul. Raszyńskiej 48. 

Dodatkowe informacje można również uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły 

(pod powyższym adresem) lub telefonicznie – tel. 61 861 00 27.  

 

Zapraszamy  do  dalszej  nauki  w  naszej  szkole, 

by  podwyższyć  swoje  kwalifikacje  lub  zdobyć  nowy  zawód 

i  mieć  jeszcze  większe  szanse  na  rynku  pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 - 


