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Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych                         

im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu                          

mieści się w budynku przy ul. Raszyńskiej 48  w Poznaniu, 

posiada zaplecze boisk sportowych  i przyszkolny ogród. 

Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi 

oraz stale unowocześnianymi warsztatami szkolnymi.

ZSB-D to ponad 65 lat dobrej tradycji,

wykwalifikowana kadra pedagogiczna,                        

a dla Ciebie - ścieżka rozwoju i możliwość zdobycia

wykształcenia oraz zawodu cenionego na rynku pracy.



SZKOŁA OBJĘTA JEST PATRONATEM:

• Politechniki Poznańskiej

• Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

• Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

• Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu



TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi 

oraz przedsiębiorstwami

uczniowie mają okazję uczestniczyć

w konferencjach, prelekcjach,

wykładach, szkoleniach i pokazach branżowych.



ZWYCIĘŻYLIŚMY w największym konkursie zawodów 
branżowych SkillsPoland 2021!!!

Nasi nauczyciele zawodu - będą reprezentować Polskę 
na WorldSkills 2022 w Szanghaju 



W Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego

prowadzimy naukę w:

TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNYM

BRANŻOWEJ SZKOLE I i II STOPNIA

XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM



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 obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE



TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

TECHNIK BUDOWNICTWA

• znajdzie pracę w firmach budowlanych 

biurach projektowych,

• poprowadzi własną działalność                   

w branży budowlanej,

• będzie mógł kontynuować naukę                      

na kierunkach technicznych uczelni 

wyższych.



TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

• znajdzie pracę w przedsiębiorstwach 

świadczących kompleksowe usługi 

budowlane lub firmach świadczących 

usługi remontowo - budowlane,

w zakładach rzemieślniczych,

• może prowadzić własną działalność 

remontowo-budowlaną,

• będzie mógł kontynuować naukę na 

kierunkach technicznych 

uczelni wyższych.



TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

• znajdzie pracę w przedsiębiorstwach 

komunalnych, budowlanych, jednostkach 

nadzoru budowlanego, biurach 

projektowych, administracji obiektów 

budowlanych czy zakładach 

rzemieślniczych,

• może prowadzić własną działalność,

• może kontynuować kształcenie na 

uczelniach wyższych oraz zdobywać 

dodatkowe uprawnienia energetyczne lub 

świadectwa kwalifikacji z zakresu 

gazownictwa.



TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

• znajdzie pracę w zakładach przemysłu 

meblarskiego, renowacji mebli, 

przemysłu tartacznego, stolarki 

budowlanej, instytucjach badawczych, 

laboratoriach,

• może samodzielnie prowadzić działalność 

gospodarczą,

• może kontynuować kształcenie na 

Wydziale Technologii Drewna 

Uniwersytetu Przyrodniczego.



TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

• znajdzie pracę w firmach projektujących, 

zakładających i pielęgnujących ogrody  

lub instytucjach państwowych 

zajmujących się zielenią miejską,

• może samodzielnie prowadzić działalność             

w obszarze projektowania i realizacji 

ogrodów,

• może podjąć studia na Uniwersytecie 

Przyrodniczym.



TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

TECHNIK OBSŁUGI PRZEMYSŁU TARGOWO-WYSTAWIENNICZEGO

• znajdzie pracę w firmach zajmujących się 

organizowaniem, zarządzaniem oraz 

nadzorowaniem robót związanych z konstrukcją, 

montażem i wykończeniem stoisk targowo-

wystawienniczych, 

• może podjąć pracę związaną z organizacją imprez 

kulturalnych, koncertów, wystaw oraz festiwali

i festynów, 

• znajdzie zatrudnienie w agencjach aranżujących  

nowoczesne witryny w salonach i sklepach.

• może samodzielnie prowadzić 

działalność gospodarczą,

• może kontynuować naukę na wyższych 

uczelniach.



TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

W TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNYM

uczeń kontynuuje naukę języka angielskiego oraz wybiera 

drugi język obcy – niemiecki lub rosyjski. 

W klasach starszych młodzież uczy się również 

języka angielskiego zawodowego.



Szkoła bierze udział w licznych

projektach, umożliwiających                                        

m. in. zagraniczne staże zawodowe 

i szkolenia. 



W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

można kształcić się w następujących zawodach:

• murarz-tynkarz*, 

• monter sieci i instalacji sanitarnych*,

• stolarz*, tapicer, cieśla,

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*,

• monter konstrukcji targowo-wystawienniczych,

• zdun, kominiarz, kamieniarz…

oraz innych zawodach budowlanych lub drzewnych

* możliwa kontynuacja nauki w Branżowej Szkole II stopnia 

i uzyskanie tytułu technika

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA



W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

punktowanym przedmiotem wskazanym 

przez komisję rekrutacyjną jest informatyka

i wiedza o społeczeństwie

uczniowie uczą się języka angielskiego

Zdawalność egzaminów zawodowych jest wyższa 

niż średnia krajowa!



WARSZTATY SZKOLNE

SZKOŁA DYSPONUJE

WARSZTATAMI SZKOLNYMI,

w których uczniowie mogą odbywać 

praktyczną naukę zawodu

Warsztaty mieszczą się

przy ul. Świerkowej 10



WARSZTATY SZKOLNE

Warsztaty szkolne to obiekt wyposażony 

w nowoczesny sprzęt i narzędzia, dzięki którym 

młodzież zdobywa praktyczne umiejętności                      

w bezpiecznym otoczeniu pod okiem

fachowej kadry nauczycielskiej



28
XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
zaprasza do nauki w klasie:

XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• prawnej - KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA,

W której

• przedmioty rozszerzone to geografia, wiedza 

o społeczeństwie, jęz. angielski,

• młodzież poznaje wybrane zagadnienia 

z zakresu kryminologii i resocjalizacji.



28
XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NOWOŚĆ!!

XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• klasa psychologiczna

PSYCHOLOGIA I RESOCJALIZACJA

• przedmioty rozszerzone: język polski, historia, 

język angielski,

• przedmioty uzupełniające: wybrane zagadnienia 

z zakresu psychologii i resocjalizacji.



28
XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Uczniowie w trakcie nauki:

• uczestniczą w wykładach uniwersyteckich na kierunku pedagogika – resocjalizacja,

• podczas wycieczek poznają charakter pracy w sądach, placówkach więziennych

i na posterunkach policji,

• biorą udział w spotkaniach z psychologami, trenerami 

personalnymi, coachami, sędziami, policjantami, funkcjonariuszami służby 

więziennej,

• organizują szkolne prawybory oraz  biorą udział w ogólnopolskich konkursach

z wiedzy o społeczeństwie.



NIE TYLKO 

NAUKA!

ZSB-D to bez wątpienia  miejsce z duszą.

Liczne wydarzenia, koła zainteresowań,

wyjazdy edukacyjne, biblioteka ze stale

uzupełnianym księgozbiorem, 

prężnie działająca sekcja sportowa, 

darmowe Wi-Fi,

szkolna Strefa Chillout.



NIE TYLKO NAUKA!

Nie samą nauką uczeń żyje! W ZSB-D

dobrze wiemy, jak ważne jest rozwijanie empatii, 

dlatego bardzo często angażujemy 

całą szkolną społeczność 

we wszelkie działania charytatywne 

i proekologiczne. 

Zachęcamy - sprawdź sam, jak  #zsbdpomaga .



Dla zamiejscowych uczniów

MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA               

W BURSIE SZKOLNEJ

przy ul. CZEREMCHOWEJ 22 



Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

im. Bolesława Chrobrego

ul. Raszyńska 48, Poznań

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

tel.: 61 861 00 27

e-mail: poczta@zsbd.pl

OBSERWUJ NAS: 



ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE
w soboty: 19 marca 2022 r., 23 kwietnia 2022 r. 

i 14 maja 2022 r. w godz. 9:00-12:00 

oraz wtorek: 12 kwietnia 2022 r. w godz. 16:30-18:00

Dojazd
autobusy: 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie oraz 
każdy, który dojeżdża do Stadionu Poznań.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


