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DOJAZD
autobusy: 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie
oraz każdy, który dojeżdża do Stadionu Poznań.
Dla uczniów zamiejscowych
istnieje możliwość zakwaterowania
w bursie szkolnej przy ul. Czeremchowej 22

TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE

ÓSMOKLASISTO
POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

www.zsbd.pl
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Nie tylko nauka!
Strefa Chillout,
darmowe Wi-Fi,
biblioteka z czytelnią,
sekcja sportowa,
działania charytatywne,
projekty ekologiczne,
festiwale, pikniki, zawody,
i wiele innych...

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
ÓSMOKLASISTO
POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ!

www.zsbd.pl

TECHNIKUM BUDOWLANO-DRZEWNE
Technik:
- budownictwa,
- robót wykończeniowych w budownictwie,
- inżynierii sanitarnej,
- technologii drewna,
- architektury krajobrazu
NOWY ZAWÓD!
Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
monter sieci i instalacji sanitarnych,
murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz
stolarz, tapicer, cieśla, dekarz,
oraz inne zawody budowlane i drzewne
NOWY ZAWÓD!
monter konstrukcji targowo-wystawienniczych
Nasze atuty:
- świetnie przygotowana kadra zawodowa,
- wysoki poziom zdawalności egzaminów,
- doskonale wyposażone i stale unowocześniane warsztaty szkolne,
- zawodowe staże zagraniczne w ramach ERASMUS+
(Włochy- Bolonia, Hiszpania - Wyspy Kanaryjskie i in.),
- szkolenia branżowe i wycieczki zawodoznawcze dla uczniów.
Edukacja w naszym technikum i szkole branżowej daje podbudowę
pod dobry start na rynku pracy, ale również możliwość dalszego
kształcenia i poszerzania kompetencji.

Festiwal Graffitti ZSBD

XXVIII Liceum Ogólnokształcące
klasa prawna
KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA
Uczniowie klasy prawnej zdobędą wiedzę na temat oddziaływań
resocjalizacyjnych i działań instytucji takich jak Policja
czy Służba Więzienna. Przyjrzą się pracy w sądach, na posterunkach
Policji itp. Umożliwiamy Im obserwację pracy specjalistów z zakresu
terapii uzależnień i pracujących z osadzonymi w placówkach
więziennych. Nauka przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym
umożliwi podjęcie dalszej nauki nie tylko na studiach związanych
z resocjalizacją ale także np. na kierunkach administracyjnych.
Zapewniamy udział w wykładach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
na kierunku: pedagogika - resocjalizacja.
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Nowość!
klasa psychologiczna
PSYCHOLOGIA I RESOCJALIZACJA

Umożliwiamy zdobycie wiedzy w zakresie pracy z osobami
potrzebującymi wsparcia psychologicznego, uzależnionymi
i osadzonymi w placówkach więziennych. Gwarantujemy
pogłębienie wiedzy z przedmiotów nauczanych w zakresie
rozszerzonym, co umożliwi podjęcie dalszej nauki nie tylko
na studiach związanych z psychologią i resocjalizacją.
Zapewniamy udział w wykładach Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza na kierunku: pedagogika - resocjalizacja.

ÓSMOKLASISTO
POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ!

www.zsbd.pl

Zapraszamy na Drzwi Otwarte
w soboty: 19 marca, 23 kwietnia i 14 maja 2022 r.
w godz. 9.00-12.00
oraz we wtorek 12 kwietnia 2022 r.
w godz. 16.00-18.00

Zawody sportowe

