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I etap – do lat 90- tych 

 stabilne zatrudnienie, 

 lokalny rynek pracy wypełniony przez absolwentów technikum i 

zasadniczej szkoły zawodowej,

 wysokość produkcji bez znaczących wahań,

 baza gospodarcza miasta oparta na dużych lokalnych 

przedsiębiorstwach: 

- Spółdzielnia Mleczarska
- Zakłady Naprawcze Taboru  Kolejowego
- Cukrownia Łapy. 

Realia: 

 Gospodarka stymulująca rozwój szkolnictwa zawodowego
 Funkcjonowanie szkół przyzakładowych 
 Elitarny charakter liceów ogólnokształcących 

Warunki  kształcenia zawodowego w Łapach –

związek  życia gospodarczego i jego wpływ na rozwój  Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Otoczenie 



Realia lat 90-tych do 2012 

 stopniowa redukcja  zatrudnienia w największych zakładach 

produkcyjnych

 rozwój zjawiska  bezrobocia w Łapach i okolicy

 ostateczna likwidacja największych państwowych zakładów 

produkcyjnych będących dotychczasowymi partnerami szkoły w 

zakresie kształcenia  zawodowego- ZNTK i Cukrowni

 liczna emigracja zarobkowa do krajów UE

Przemiana gospodarczego charakteru miasta 

- zmiany w strukturze  własnościowej przedsiębiorstw : rozwój  sfery 

usług, powstawanie niewielkich  przedsiębiorstw  lokalnych

Zmiany czasu transformacji
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Łapy w nowej perspektywie –
utworzenie  Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jej 
znaczenie dla rozwoju miasta oraz wpływ na działania szkoły. 

 Powstawanie nowoczesnych  przedsiębiorstw poszukujących pracowników. 

- Promotech KM

- PHU Eltron

- Arka Druk 

 Wzrost zapotrzebowania na fachowców tradycyjnych branż – obróbka 
skrawaniem, elektryk.

- WWK

 Nowoczesny system rekrutacji pracowników i tworzenie zespołów  -wyzwaniem 
dla szkoły.  
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Poszukiwanie i wykorzystanie w trakcie  nauki 
w szkole różnorodnych  form zdobywania wiedzy 

i umiejętności zawodowych. 

Nasz cel: 

Zapewnić  uczniom, a następnie absolwentom  możliwości  

zdobywania szerokich ( twardych i miękkich ) kompetencji zawodowych 

poprzez, aby:

 działać tak, aby rynek pracy nie był dla ucznia środowiskiem obcym

i  nieznanym 

 weszli na rynek pracy jako fachowcy 

 mieli świadomość swoich możliwości oraz braków 

 mieli kompetencje społeczne pozwalające na funkcjonowanie w 

zespole 

 byli zmotywowani do podejmowania i realizowania  pracy jako 

wartości 

 byli zmotywowani do doskonalenie swoich umiejętności i  uczenia 

się „przez całe życie”  

 unowocześniać bazę dydaktyczną i dostosowywać ją do wymagań 

nowoczesnego przemysłu. 

My –Szkoła 



Nasze działania:

 promocja hasła „Dobry zawód – lepsza przyszłość” poparta licznymi 

przykładami dobrej praktyki na przykładzie losów absolwentów 

szkoły, którzy odnieśli ponadprzeciętny sukces   

 realizacja projektów rozwojowych wzmacniających  kompetencje 

ponadprogramowe uczniów  

 zdobywanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji i 

umiejętności 

 staże zawodowe odbywane u przedsiębiorców przez uczniów 

oraz przez nauczycieli przedmiotów zawodowych 

 wycieczki zawodoznawcze do przedsiębiorstw 

 umowy partnerskie  z pracodawcami 

 organizacja doradztwa zawodowego 

My –Szkoła 



 współpraca z instytucjami  rynku pracy: Ośrodek Przedsiębiorczości 

w Łapach, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łapach

 wspierania działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 zapewnienie wsparcia rodziców dla budowania pozytywnego   

odbioru kształcenia zawodowego 

 wspieranie idei „kształcenia się przez całe życie”  poprzez 

pokazywanie możliwość  kontynuowania edukacji  w Szkołach dla 

Dorosłych w ZSM w Łapach 

 współpraca z  CKP w Łapach – realizacja zajęć praktycznych, 

opracowanie wspólnych projektów, kształcenie na KKZ

 współpraca z Politechniką Białostocką 

 współpraca z organizacjami branżowymi – SEP

My –Szkoła 



Partnerstwo z pracodawcami 

Określenie wzajemnych oczekiwań i potrzeb – na co możemy liczyć ? 

 współpraca w zakresie promocji kształcenia w zawodach: 
Eltron,  KompleksBud,  Promotech,  WWK, ChM Lewickie, 
ZAPROM, 

 pomoc w doposażeniu szkoły w materiały do kształcenia 
praktycznego  

 przygotowanie pracowników 
 lepsze przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów 

zawodowych 
 możliwość poznania nowoczesnych technologii –sprzęt IT, 

obrabiarki CNC, oprogramowanie, organizacja pracy 
 w miarę możliwości dostosowanie programów nauczania i 

organizacji zajęć praktycznych do potrzeb pracodawcy 
 możliwość korzystania z nowoczesnej bazy technologicznej i 

oprogramowania. 
 Wspólne korzystanie z oferty szkoleniowej i doskonalenie się 
 Realizacja wspólnych projektów edukacyjno –rozwojowych .        
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Korzyści wewnętrzne – szkoła, uczeń
 uczeń zyskuje dodatkowe możliwości zdobycia pracy, 
 możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności,np: obsługa 

obrabiarek CNC, obsługa urządzeń w stacji diagnostycznej, 
 odpowiedzialna realizacja własnych pomysłów ( w 

porozumieniu z pracodawcą) 
 otrzymanie certyfikatów ukończonych staży i praktyk  
 zdobywanie doświadczenia zawodowego 
 poznawanie wymagań rynku pracy 
 otrzymanie wynagrodzenia za pracę 
 poznanie stanowisk pracy w realnych warunkach  

Kursy i staże –po co? 
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Korzyści zewnętrzne – firma, pracodawca

 pracodawca zyskuje pracownika, który posiada dodatkowe 
umiejętności potrwierdzone dokumentem, certyfikatem)

 pracodawca może przyjrzeć się swoim  potencjalnym 
pracownikom 

 Pracodawca ma możliwość korekty efektów kształcenia 

Przykłady dodatkowych kursów zdobytych przez uczniów ZSM 
• Barman- kelner 
• Barman barista 
• Florysta
• Kurs obsługi kas fiskalnych  
• Uprawnienia elektryczne do 1 kV
• Kurs obsługi wózków jezdnych  
• Kurs spawania metodą MAG 
• Kurs na prawo jazdy kategorii B 
• Kurs ECDL
• Projektowanie stron WWW 
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Nasze projekty: 

Nasi partnerzy to instytucje edukacyjne, partnerzy zagraniczni, 
fundacje, przedsiębiorstwa. Bez nich projekty byłyby znacznie 
uboższe lub w ogóle nie mogłyby być zrealizowanie.

 Głowy pełne pomysłów –świadectwo kompletne w kwalifikacje

realizacja: hotel Kresowiak ( Siematycze), 5 Dębów (Supraśl),   

MPO Białystok, Przedsiębiorstwo Komunalne ( Siemiatycze) 

 Stażujemy zdobywając doświadczenie – Promotech KM ( Łapy), 

Eltron ( Łapy), MPK Białystok, Kompleks Bud ( Białystok), 

Kresowiak ( Siemiatycze), PKS Białystok   

 Mechanix I, II, III – Wilno 

 Erasmus +- Francja Hosteleries Bressane, FIRYS ( Sewilla) , 

Kierunek Praga 
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Mechanixi w Wilnie 



Inicjatorem przedsięwzięcia był współpracownik Starostwa Powiatowego 
w Białymstoku i wielki przyjaciel Podlasia- p. Jean Pierre Morin
reprezentujący placówkę Ferme de la Loge. 

Staże zawodowe we Francji 
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Uczestnicy stażu we Francji  
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Hiszpania  -Sewilla



Uczennice ZSM na warsztatach w Poczdamie 
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Centrum kształcenia zawodowego w Poczdamie 
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Wartościowa i efektywna  forma poznawania 
interesujących przedsiębiorstw poprzez 
spotkania z pracodawcami i zwiedzanie  miejsc 
pracy.

Pronar

Wycieczki zawodoznawcze 

Partnerstwo



Hotel Żubrówka 
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Wycieczka do firmy Peri w 
Płochocinie- poznanie technik 
deskowania 



Nasi  absolwenci 

Właściciele przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych:
 Krzysztof Pruszyński- Blachy Pruszyński;
Grzegorz Niewiński GIZO – sprzęt budowlany i transport ciężki  
 Lech Truskolawski – Cukiernia u Lecha; 
Andrzej Owczarczuk- współwłaściciel EPI Centrum w Łapach,  firma  
budowlana FILAR; 
Jarosław Dadura PHU Elektryk w Łapach 
Adam Kamiński- właściciel firmy Kompleks BUD,
Daniel Kosiński- twórca portalu internetowego pośrednictwa pracy  
www.szybko.pl
Andrzej Byczkowski- Bramster- bramy garażowe
Andrzej Kondracki- Kondrex- przedsiębiorstwo przewozowe

Pracownicy oświaty wszystkich szczebli 
 prof. Ryszard Skarżyński – politolog Uniwersytet w Białymstoku  
 dr Grzegorz Hołdyński- Politechnika Białostocka ;  
 dr Zbigniew Skibko- Politechnika Białostocka 
 Zdzisław Penza- dyr.Centrum Kształcenia Praktycznego ;
 Dariusz Wincenciak- dyr.I LO w Łapach;

 Pracownicy administracji samorządowej i państwowej

 Jarosław Brysiewicz- polityk, wiceminister w BBN, 
 Marek Kaczyński- poseł– wójt gminy Nowe Piekuty; 
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http://www.szybko.pl/


Dziękuję za uwagę 


