
Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Strzegowska, jestem doradcą
zawodowym w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, i w ten dość
nietypowy sposób przedstawiamWam ofertę edukacyjną szkoły.

To ja, a obok pani 
pedagog

Zapraszam Was na wirtualne spotkanie…



ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 09‐400 Płock 
tel. 24 366 03 80

Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku



tzn., że nasi uczniowie bardzo dobrze i dobrze zdają egzamin zawodowy i maturalny 
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Branżowa szkoła 
I stopnia

Technikum
MATURA

+
ZAWÓD

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

Zespół Szkół Budowlanych nr 1
w Płocku

Liceum dla dorosłych



Ważne informacje dotyczące zdawania matury przez uczniów technikum:

Nie będą musieli zdawać egzaminu z przedmiotów rozszerzonych.



Branżowa szkoła nie zamyka możliwości dalszego kształcenia.



Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021



Technikum 5‐letnie 

(matura + dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe)

• technik budownictwa 

• technik robót wykończeniowych w budownictwie 

• technik geodeta 

• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

• technik chłodnictwa i klimatyzacji 

• technik ochrony środowiska



Klasa Przedmioty nauczane w rozszerzonym zakresie godzin

Technikum
technik budownictwa patronat Politechniki Warszawskiej

matematyka i język angielski

technik chłodnictwa i klimatyzacji z uprawnieniami elektrycznymi
matematyka i język angielski

technik geodeta współpraca z Uniwersytetem Warmińsko‐Mazurskim w
Olsztynie
matematyka i język angielski

technik ochrony środowiska z elementami kosmetologii przy współpracy z PWSZ w
Płocku
matematyka i język angielski

technik robót wykończeniowych w
budownictwie

współpraca z firmami Knauf, WIXBud
matematyka i język angielski

technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

z uprawnieniami elektrycznymi
matematyka i język angielski



Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z zawodami, które
proponujemy. W tym celu należy kliknąć link, który przekieruje do strony
internetowej z opisem. Zajrzyjcie proszę w zakładki:
• Pełen opis zawodu
• Istotne wymagania i umiejętności
• Przykładowa ścieżka edukacyjna
• Statystyki dla zawodu
• Statystyki dla grupy zawodowej



W niektórych przypadkach link przekieruje was do strony 
www.e‐zamek.pl
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technik 
budownictwa

Link do opisu zawodu
https://mapakarier.org/paths/occupation/87/technik
‐budownictwa/male
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technik robót wykończeniowych 
w budownictwie

Link do opisu zawodu
http://www.budowlanka.net/pdf/technik_robot.pdf
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technik geodeta

Link do opisu zawodu
https://mapakarier.org/paths/occupation/1105/technik‐
geodeta/male
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technik ochrony 
środowiska

Link do opisu zawodu
http://www.e‐zamek.pl/biblioteka‐
wyniki?q=++technik+ochrony+%C5%9Brodowiska
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technik urządzeń
i systemów energetyki 

odnawialnej

Link do opisu zawodu
http://www.e‐zamek.pl/biblioteka‐
wyniki?q=technik+urz%C4%85dze%C5%84+i+system%C3%
B3w+energetyki+odnawialnej
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technik chłodnictwa 
i klimatyzacji

Link do opisu zawodu
https://mapakarier.org/paths/occupation/7
07/technik‐chlodnictwa/male



Filmy prezentujące zawody dostępne są na stronie internetowej szkoły

www.budowlanka.net



Branżowa szkoła I stopnia 
(trwa 3 lata, kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe)

• betoniarz‐zbrojarz

• monter izolacji przemysłowych

• monter sieci i instalacji sanitarnych

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

• murarz‐tynkarz



Branżowa Szkoła I stopnia

betoniarz‐zbrojarz współpraca z firmą WIXBud, patronat Leroy
Merlin

monter izolacji przemysłowych spawanie, współpraca z firmami IZO‐BET,
Kaefer, ISOVER

monter sieci i instalacji sanitarnych współpraca z firmami WIXWodkan, Clima‐Hit,
Buderus

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

współpraca z firmą Knauf

murarz‐tynkarz współpraca z firmami Henkel, H+H, patronat
Leroy Merlin



Betoniarz ‐ zbrojarz
Link do opisu zawodu
https://mapakarier.org/paths/occupation/646/betoniarz‐zbrojarz/male



Monter izolacji przemysłowych
Link do zawodu
http://www.e‐zamek.pl/biblioteka‐wyniki?q=monter+izolacji+przemys%C5%82owych



Monter sieci i instalacji sanitarnych
Link do zawodu
http://www.e‐zamek.pl/biblioteka‐wyniki?q=monter+sieci+i+instalacji+sanitarnych



Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

Link do zawodu
http://www.e‐zamek.pl/biblioteka‐
wyniki?q=+monter+zabudowy+i+rob%C3%B3t+wyko%C5%84czeniowych+w+budownictwie



Murarz – tynkarz 
Link do opisu zawodu
https://mapakarier.org/paths/occupation/618/murarz‐tynkarz/male





Warto też zajrzeć do Barometru zawodów

https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/mazowieckie/BAROMETR_ZAWO
DOW_wojewodztwo_mazowieckie_2020_plocki.pdf

Przypominam, że: 
Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba
osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców
(najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do
liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób
zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej
osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)



Stypendia Branżowe

Stypendia branżowe otrzymują uczniowie branżowych szkół I stopnia 

prowadzonych przez Miasto Płock

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i udzielane wyłącznie w formie 

świadczenia pieniężnego wypłacanego miesięcznie za pośrednictwem szkół w 

terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

Wysokość stypendium branżowego wynosi:

dla uczniów klas I - 100 zł miesięcznie

dla uczniów klas II - 150 zł miesięcznie

dla uczniów klas III - 200 zł miesięcznie



Co Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
proponuje dodatkowo?



Innowacja pedagogiczna

projektowanie elementów instalacji 

z wykorzystaniem drukarki 3D
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Innowacja pedagogiczna

uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe
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Innowacja pedagogiczna

elementy kosmetologii



W ramach projektów unijnych, których realizujemy bardzo duuużo, 

można dodatkowo: 

odbyć praktyki zawodowe i staże zawodowe (i otrzymać wynagrodzenie)

 uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach indywidualnych i grupowych 



ukończyć kurs spawania metodą MAG



Praktyczna nauka zawodu
odbywa się w nowoczesnych warsztatach szkolnych, 

firmach i w terenie 
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Można też odbywać zajęcia w nietypowej formie i towarzystwie…



W ramach podpisanych umów współpracujemy z:
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Zapraszamy na 





Dziękuję za uwagę

Małgorzata Strzegowska

doradca zawodowy

Zapraszam do kontaktu przez FB


