BudowlAnka
na Grunwaldzkiej.

Bądź sobą, w swojej nowej szkole.
Anka już wybrała. Kolej na Ciebie.
Wybierz zawód z przyszłością.

praktyczna
nauka
zawodu

ciekawe
przedmioty
oraz sekcje

Przyjdź i poznaj tajniki
pracy technika, dekarza,
montera, mechanika,
lakiernika, blacharza lub
wybierz spośród wielu
innych zawodów.

Dołącz do swojej sekcji
sportowej, florystycznej,
muzycznej, teatralnej,
fotograficznej lub
tanecznej. Poznaj języki
obce, ucz się i zwiedzaj.

ZDOBĄDŹ FACH.
UCZ SIĘ TEGO,
CO PRZYDATNE.
+48 61 661 88 88

“Dzięki
ZSB

poznaję
swój
zawód
marzeń.

”

Wybierz zawód z przyszłością!

sekretariat@zsb.com.pl

www.zsb.com.pl

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań

WYBIERZ SWÓJ
ZAWÓD MARZEŃ
Technik budownictwa
Klasa politechniczna
Projektuj budynki w programie
ArchiCad, wykonuj pomiary
inżynierskie, kosztorysy budowlane
oraz prace budowlane w terenie
i poznaj materiały budowlane.

Technik architektury
krajobrazu
Projektuj i kształtuj krajobraz,
wykorzystuj programy komputerowe
do projektowania, poznaj rośliny i
metody ich pielęgnacji, wykonuj
kosztorysy i projekty w terenie.

Technik renowacji
elementów architektury
Wykonuj renowację sztukatorskich
i kamieniarskich elementów
architektury, murów nieotynkowanych,
powłok malarskich, okładzin
ceramicznych i kamiennych.

Technik inżynierii
sanitarnej
Klasa patronacka
Projektuj i nadzoruj wykonanie sieci
instalacji sanitarnych domów
mieszkalnych, a także utrzymanie
prawidłowego funkcjonowania
instalacji wodociągowych i kanalizacji.

Technik robót
wykończeniowych
Organizuj i kontroluj roboty budowlane,
montuj i użytkuj rusztowania,
koordynuj prace budowlane
i wykończeniowe.

Lubisz podróże?
Dzięki dofinansowaniu szkoły przez
partnerów jeździmy na wycieczki
po całej Europie. Dotychczas nasi
uczniowie zwiedzili już Amsterdam,
Paryż, Rzym, Berlin oraz Szwajcarię.

Dekarz
Klasa patronacka
Montuj pokrycia dachowe, ocieplaj
dachy, wykonuj kompleksowe remonty
dachów budynków.

Betoniarz-zbrojarz
Klasa patronacka
Wykonuj elementy betonowe lub
żelbetowe do konstrukcji nośnych
budowli lub elementów wypełniających.

nauczymy Cię fachowej
wiedzy w teorii i praktyce
poznasz lub rozwiniesz
znajomość języków obcych
łatwo znajdziesz pracę
w Polsce i całej Europie
dzięki współpracy z firmami
poznasz branże i technologie

to pewność
“ ZSB
fachu w ręku.
”
Realizujemy program

facebook.com/zsbpoznan

Monter stolarki budowlanej
Klasa patronacka
Montuj drzwi zewnętrzne
i wewnętrzne, okna, bramy, okna
dachowe, rolety, markizy i wiele innych.

Najwięcej praktyki
Będąc uczniem lub uczennicą ZSB
poznasz tajniki wybranego przez
siebie zawodu nie tylko z książek
i podręczników. Zapewniamy praktyki
i kładziemy na nie nacisk, ponieważ
zależy nam, by przekazywać nie tylko
wiedzę, ale i umiejętności.

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
Montuj systemy suchej zabudowy,
wykonuj roboty malarskie, tapeciarskie,
posadzkarskie oraz okładzinowe.

Mechanik pojazdów
samochodowych

Monter konstrukcji
budowlanych

Naprawiaj pojazdy samochodowe,
obsługuj urządzenia diagnostyczne do
regulacji i kontroli stanu technicznego
pojazdów.

Zdobędziesz uprawnienia do prac na
dużych wysokościach. Przygotowuj
i montuj konstrukcje szkieletowe
oraz prefabrykowane, konsewuj
elementy stalowe konstrukcji.

Monter instalacji
i urządzeń sanitarnych
Montuj istalacje i urządzenia sanitarne,
przygotowuj i montuj przewody,
montuj i naprawiaj armaturę w
łazienkach, kuchniach, kotłowniach.

Mechanik maszyn
i urządzeń drogowych
Klasa patronacka
Przygotowuj i naprawiaj wszelkie
urządzenia i instalacje drogowe.

Mechanik motocyklowy
Klasa patronacka
Poznaj budowę i naprawiaj pojazdy
motocyklowe w oparciu o wieloletnie
doswiadczenie patronata klasy. Poznaj
tajniki napraw jednosladów.

Elektromechanik
pojazdów samochodowych
Sprawdzaj stan techniczny zespołów
i elementów instalacji elektrycznej
pojazdów, lokalizuj i usuwaj wszelkie
jej uszkodzenia.

Lakiernik
Zabezpieczaj karoserie samochodów
przed korozją, obsługuj nowoczesne
kabiny lakiernicze, lakieruj
powierzchnie.

Blacharz samochodowy
Wykonuj prace w zakresie obróbki
i kształtowania elementów z blach,
montuj i demontuj elementy nadwozi
oraz kabin samochodowych, usuwaj
uszkodzenia eksploatacyjne
i powypadkowe.
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W SAMYM SERCU POZNANIA.
UCZ SIĘ PRZY STADIONIE LECHA
partnerzy
szkoły
Dzięki firmom branżowym,
które współpracują z ZSB,
realizujemy wiele szkoleń
z nowoczesnych techologii
oraz odwiedzamy zakłady
w całej Europie.

Wybierz zawód z przyszłością!

+48 61 661 88 88

sekretariat@zsb.com.pl

www.zsb.com.pl

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań

facebook.com/zsbpoznan

