
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH                                 
im. Bolesława Chrobrego 

ul. Raszyńska 48,  60-135 Poznań      
   tel. 61 861 00 27, fax. 61 861 00 43, e-mail: poczta@zsbd.pl       

http://www.zsbd.pl 

------------------------------------------------------------------------------------   

Poznań, 17.02.2023 r.  

„Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” 

                                                   warsztaty z doradztwa zawodowego ONLINE 

w Zespole Szkół Budowlano  – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego  

w Poznaniu, ul. Raszyńska 48. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów klas VIII szkół podstawowych związanym   

z poszukiwaniem ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej, zwracamy się do Państwa z propozycją 

przeprowadzenia ZDALNYCH warsztatów z doradztwa zawodowego 

„Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”.  

 W ramach projektu proponujemy uczniom spotkania* ONLINE, które odbywać się będą 

             poprzez platformę edukacyjną MICROSOFT TEAMS w piątki, w godz. 8.00- 12.00  

            (daty i godziny do ustalenia).   

  

W czasie trwającego ok. 45 min. spotkania przewidujemy:  

- wykład z zakresu doradztwa zawodowego dotyczący możliwości i form kształcenia po ukończeniu szkoły     

podstawowej i dalszej kariery edukacyjno - zawodowej;  

- prezentację oferty kształcenia ogólnego i zawodowego w naszych szkołach   

  (XXVIII LO, Technikum Budowlano – Drzewnym i Branżowej Szkole I stopnia);  

-   prezentację warsztatów szkolnych** - film.  

          Zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy 

poczta@zsbd.pl lub faksem 618610043. W odpowiedzi, na podany adres mailowy, wysłany zostanie link do 

zaproszenia na spotkanie, który można będzie przekazać uczniom. 

W przypadku pytań, propozycji innych terminów bądź zaproszenia poprzez link z własnej platformy 

TEAMS (lub innej) lub umówienia terminu zwiedzania warsztatów proszę dzwonić na nr telefonu 

505618893.  

Ze względów związanych z RODO konieczne jest przesłanie imiennej (imię i nazwisko) listy uczniów oraz 

opiekunów uczestniczących w spotkaniu. Tożsamość uczestników będzie weryfikowana przed 

rozpoczęciem spotkania. 

 Doradcy zawodowi ZSB-D                                                                               Dyrektor  

mgr Beata Zagawa – Cywińska                                                               mgr Tomasz Szłapiński 

mgr Magdalena Plaskota 

 

*termin i godz. do wyboru  

**istnieje możliwość zwiedzenia warsztatów szkolnych po wcześniejszym ustaleniu terminu (wtorki między 10.30  

a 12.30) 

 
 



 

Pieczęć szkoły  
  

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

„Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”  
warsztaty ONLINE z doradztwa zawodowego   

w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego,  

ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań.    

  

  

Nazwa i adres szkoły ..............................................................................................................   

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

Wybrany termin spotkania: 

 

10.03.2023 r., godz. 8.00-12.00 proponowana godzina (w przedziale 8.00-12.00) 

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

 

17.03.2023 r., godz. 8.00-12.00 proponowana godzina (w przedziale 8.00-12.00) 

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

 

24.03.2023 r., godz. 8.00-12.00 proponowana godzina (w przedziale 8.00-12.00) 

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

 

31.03.2023 r., godz. 8.00-12.00 proponowana godzina (w przedziale 8.00-12.00) 

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

 

14 04.2023 r., godz. 8.00-12.00 proponowana godzina (w przedziale 8.00-12.00) 

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

 

21 04.2023 r., godz. 8.00-12.00 proponowana godzina (w przedziale 8.00-12.00) 

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

klasa/ilość uczniów/nazwisko opiekuna + nr telefonu ..........................................................................  

 

Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za organizację spotkania: ..................................................  

Adres e-mailowy: …..……………………………….…………………………………………………, 

na który przesłany zostanie link z zaproszeniem dla uczniów na spotkanie ONLINE: 

 

 

 

            ..........................................................                                    .....................................................  

   podpis osoby odpowiedzialnej za organizację spotkania            pieczątka i podpis dyrektora szkoły  


