Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
przez współpracę szkoły z instytucjami
umożliwiającymi uzyskanie uczniom umiejętności,
uprawnień potrzebnych na rynku pracy.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku już od dawna realizuje politykę współpracy
szkoły z pracodawcami celem podniesienia umiejętności jak i uzyskanie nowych
wiadomości przez uczniów oraz słuchaczy na rynku pracy. Między innymi w tym celu są
pozyskiwane środki Unijne poprzez realizację programów staży i praktyk zawodowych
oraz wymiany doświadczeń. Realizujemy dodatkowe seminaria, szkolenia, kursy, praktyki
również z pracodawcami naszego regiony w celu uzyskania dodatkowych umiejętności
oraz zdobycia uprawnień potrzebnych do odnalezienia się na naszym regionalnym rynku
pracy. Ponadto kładziemy duży nacisk na przygotowanie uczniów i słuchaczy do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która znacząco zwiększa szansę na
samozatrudnienie naszych absolwentów.

TECHNIK HOTELARSTWA
W zawodzie hotelarskim już od 2009 roku aktywnie współpracujemy z firmą
Sigmundsburg Haus Weraquelle w ramach praktyk zawodowych oraz staży. Realizujemy
programy Unijne takie jak: Leonardo da Vinci, Erasmus +, i wcześniejsze w ramach
PNWM. Dzięki tej współpracy uczniowie uzyskują dodatkowe umiejętności nie tylko
językowe ale również związane z obsługą klienta obcojęzycznego, umiejętności
barmańskie, dodatkowe umiejętności kucharskie, pracy na piętrach, informacje o
organizacji pracy w dużych sieciach hotelarskich.

TECHNIK HOTELARSTWA
W ramach współpracy na lokalnym rynku pracy współpracujemy z hotelami naszego
regionu . Przeprowadzane są szkolenia z zakresu: SPA w agroturystyce, organizacja
usług dodatkowych w hotelarstwie, praktyki zawodowe, szkolenia oraz wycieczki
dydaktyczne do hoteli współpracujących z szkołą.
W ZSZ nr 2 dla klas o profilu hotelarskim cyklicznie organizowane są spotkania w
punktach Informacji Turystycznej z pracownikami, którzy dzielą się swoją wiedzą z
uczniami odpowiadając na ich pytania. Młodzież może zapoznać się ze specyfiką ich
pracy, zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda obsługa klienta

TECHNIK HOTELARSTWA
Organizowane są spotkania w białostockich hotelach (Titanic, Santana) w celu zapoznania
uczniów z ofertą pobytową i turystyczną obiektów zanim jeszcze udadzą się na praktyki
zawodowe. Dla niektórych uczniów są to pierwsze okazje, aby odwiedzić takie miejsca.
Aktywnie współpracujemy z białostockimi hotelami w zakresie organizacji praktyk
zawodowych uczniów. Młodzież odbywa praktyki w cyklach dwutygodniowych (jesienią i
wiosną) w klasie trzeciej – łącznie 160 godzin. Pozyskiwane są także od hoteli informacje
dotyczące rynku hotelarskiego, oraz pomoce dydaktyczne np. dokumenty recepcji. Stale
współpracujemy z następującymi obiektami hotelarskimi:
**** Gołębiewski, ** Podlasie, **Santana, **Leśny, ** Pod Herbem *** Trio, Villa Tradycja,
***Titanic.

TECHNIK HOTELARSTWA
Nawiązana została także współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym
Ekonomistów Turystyki przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku. Młodzież bierze udział w organizowanych
przez nich spotkaniach dotyczących turystyki na Podlasiu.
Efekty:
- praktyczne poznanie branży hotelarsko - turystycznej przez uczniów,
- przyjmowanie uczniów na praktyki przez hotele,
- zacieśnienie współpracy,
- możliwość udziału w różnych wydarzeniach turystycznych.

TECHNIK MECHATRONIK
TECHNIK MECHATRONIK jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem,
demontażem użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów
mechatronicznych. Nabywa umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej
połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych. Te
wszystkie umiejętności są wykorzystywane w trakcie realizacji praktyk zawodowych,
staży zawodowych odbywanych w naszym regionie jak i w praktykach zawodowych
zagranicznych w ramach programów COMENIUS oraz ERASMUS+. Uczniowie
wyjeżdżają na praktyki w zakładach pracy w Niemczech i Włoszech.

TECHNIK MECHATRONIK
Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają
podczas praktyk w zakładach pracy z którymi
współpracuje szkoła między innymi:
•KarT spółka z o.o.
•SaMASZ Sp. z o.o.
•System KAN-therm
•PPUH MEDGAL Józef Borowski
•ChM Sp. z o.o.
•Supon Sp. z o.o.
•Promotech Sp. z o.o.
•Neotech Sp. z o.o.
•Grotec Kfz – Service GmbH
•LAMBORGINI

Szkoła już od wielu lat realizuje wspólnie z firmą
KAN projekt partnerski pt: ”SzkołaKAN”.
Projekt zakłada zapoznanie się uczniów z
specyficzną produkcją firmy oraz zapoznanie się
z technologią projektowania oraz wykonywania
szerokiego asortymentu produkcji systemów
KAN-therm.

TECHNIK MECHATRONIK
Przygotowania do egzaminów zawodowych nie tylko u pracodawców ale w większości
w pracowniach szkolnych.
Seminaria i szkolenia
odbywają się cyklicznie w
naszej szkole. Gościmy
wykładowców oraz
specjalistów z różnych
dziedzin mechatroniki

TECHNIK USŁUG FRYZJERTSKICH
Uczniowie kierunku Technik usług fryzjerskich uczestniczą
w szkoleniach technicznych z zakresu: koloryzacji trwałej,
półtrwałej i nietrwałej firmy fryzjerskiej ALFAPARF .
Wykonywali prace związane z najnowszymi trendami w
modzie fryzjerskiej i przygotowywali się jednocześnie do
egzaminu praktycznego zawodowego z kwalifikacji A.19.

Szkoła współpracuje z Salonami Fryzjerskimi
takimi jak: MARIW, ELLAFRYZ, EFEKT, JUSTYNA i
wielu innych w których odbywają praktyki
zawodowe. W hurtowniach takich jak: FRYZELA,
ANKO, MFRYZ zapoznają się w czasie szkolenia z
najnowszymi materiałami oraz sprzętem
fryzjerskim.

TECHNIK USŁUG FRYZJERTSKICH
W szkole cyklicznie przeprowadzane są konkursy fryzjerskie takie jak: „Stylizacja kobiet XXI
wieku”. Konkursy oceniane są przez profesjonalne Jury z poza szkoły.
Uczniowie uczestniczą w programie ERASMUS+ i wyjeżdżają na miesięczną praktykę
zagraniczną do Włoch - Bolonia.

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO
W ramach kształcenia w technikum transportu drogowego szkoła umożliwia w formie
dodatkowej uzyskanie przeszkolenia w zakresie uzyskania prawo jazdy o kategorię
wyżej niż posiadana przez słuchacza.
W ramach praktyk zawodowych słuchacze nabywają następujące umiejętności:
1) planować i organizować prace dotyczące przewozu drogowego podróżnych oraz
ładunków;
2) wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego;
3) prowadzić dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków;
4) prowadzić pojazdy samochodowe.
Praktyki są realizowane w tokich firmach Jak:
TRANS PP, POLMOZBYT, AUTO FRED, SAMASZ itp..

TECHNIK
INFORMATYK
W szkole działa lokalna akademia Cisco w ramach programu Cisco Networking Academy.
Dzięki temu realizujemy szkolenia IT Essentials z uczniami na zajęciach obowiązkowych lub
dodatkowych z informatyki.
Uczniowie po ukończeniu szkolenia nabywają odpowiednią wiedzę by móc zdobyć certyfikat
CompTIA A+.
Certyfikat CompTIA A+ to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności
zawodowe. Certyfikat CompTIA A+ zapewnia:
•Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera,
•Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,
•Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności.
Ponadto lokalni pracodawcy tacy jak: ZETO, KOMPUTRONIK, oraz inne firmy z branży
komputerowej przeprowadzają szkolenia w własnym zakresie z obsługi oraz budowy i
naprawy komputerów PC.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
W wyniku kształcenia w Gabinetach i Salonach Kosmetycznych naszego regionu słuchacze
nabywają następujące umiejętności zawodowych:
1) charakteryzują metody i środki oraz ogólne zasady dezynsekcji, sterylizacji,
2) diagnozują w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, potrafią odróżniać
skórę zdrową od
chorobowo zmienionej,
3) sporządzają i stosują proste środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
4) ustalają rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
5) wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie
z etyką

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
W ramach kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych prowadzimy dodatkowe
szkolenia oraz warsztaty w zakresie:
- Wizaż
- SPA
-Masaż
Słuchacze i uczniowie uczestniczą w corocznych Konkursach „STYLIZACJA KOBIETY
XXI WIEKU” oraz wielu innych konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych. Osiągnięcia
nasze można śledzić na stronie faceboka szkolnego.

Projekty Unijne
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku współpracuje lub współpracował
przy organizacji wyjazdów na praktyki zawodowe oraz staże zagraniczne z FRSE
oraz innymi agendami rządowymi od 2008.r w ramach następujących
programów:
PNWM,
Leonardo da Vinci,
ERASMUS +,
COMENIUS,
Uczestnikami praktyk zawodowych byli również nauczyciele naszej szkoły.

