
Wojewódzki Zakład Doskonalenia 
Zawodowego przy pl. Kilińskiego 3 
w Szczecinie prowadzi Branżową 
Szkołę I Stopnia. Nauka trwa w niej 
trzy lata i kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje w 
zawodzie lub egzaminem czelad-
niczym.

–  Kształcimy młodzież według 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, większość w systemie 
wielozawodowym – mówi Maria Ści-
bior-Szczepan, dyrektor Branżowej 
Szkoły I Stopnia. – Uczniowie mają 
w  szkole zajęcia ogólnokształcą-
ce, natomiast zajęcia teoretyczne 
z przedmiotów zawodowych odby-
wają na miesięcznych turnusach 
zawodowych raz w  roku. Turnus 
jest zakończony egzaminami. Nasi 

uczniowie odbywają praktyczną 
naukę zawodu u  pracodawców, 
zgodnie z systemem dualnym.

Dyrektor podkreśla, że młodzież 
odbywająca praktyki u pracodaw-
ców posiada status pracownika mło-
docianego. Oznacza to, że otrzymuje 
wynagrodzenie, a  wypracowany 
w ten sposób staż liczy się już do 
emerytury. Ponadto jedna trzecia 
uczniów w WZDZ – zdobywających 
zawody ślusarz i elektromechanik – 
kształci się również w warsztatach 
szkolnych.

Stu pracodawców 
i staże zagraniczne
–  W tej chwili współpracujemy 

z ponad stu pracodawcami – wyja-
śnia dyrektor Maria Ścibior-Szcze-
pan. – Sprawujemy nadzór nad 
tymi zakładami pracy. Kierownik 
kształcenia praktycznego sprawdza, 
czy panujące w tych zakładach pracy 
warunki pozwalają na spełnienie 
wszystkich wymogów dotyczących 
kształcenia młodocianych. Służymy 
również pomocą pracodawcom na 
przykład w kwestii programu na-
uczania.

Obecnie w  Branżowej Szkole 
I Stopnia w WZDZ największą po-
pularnością wśród młodzieży w kla-
sach wielozawodowych cieszą się 
takie zawody, jak: fryzjer, kucharz, 
sprzedawca, cukiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, lakier-

nik, blacharz i  elektromechanik 
pojazdów samochodowych, stolarz, 
piekarz. Dyrekcja monitoruje infor-
macje na temat zapotrzebowania na 
określone zawody na rynku pracy 
z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
i Powiatowego Urzędu Pracy. Stara 
się do tego dopasowywać ofertę 
kształcenia.

Szkoła WZDZ jako jedna z pierw-
szych zachodniopomorskich szkół 
zaczęła realizować projekty unijne. 
Dyrektor Maria Ścibior-Szczepan 
niejednokrotnie na konferencjach 
dla szkół przedstawiała przykłady 
dobrych praktyk w  tym zakresie. 
Realizując jeden z pierwszych pro-
gramów UE – Leonardo da Vinci,  
jej uczniowie odbywali staże zagra-
niczne we Włoszech. Podkreśla, że 
młodzież wciąż z tych możliwości 
korzysta, gdyż WZDZ jest obecnie 
placówką oświatową realizującą 
najwięcej takich projektów w wo-
jewództwie zachodniopomorskim.

 – Od lat realizujemy projekty 
unijne dla szkolnictwa zawodowego, 
które umożliwiają wyposażanie 

szkolnych pracowni ze środków 
Unii Europejskiej oraz wyjazdy 
młodzieży na praktyki zagraniczne 
– podkreśla dr Krzysztof Osiński, 
prezes zarządu WZDZ. – W ramach 
obecnego projektu Erasmus + nasza 
młodzież od kilku lat rokrocznie 
wyjeżdża na praktyki do Niemiec.

Dzięki jednemu z  wygranych 
projektów unijnych, prowadzo-
nych przez Urząd Marszałkowski, 
w  WZDZ powstaje nowoczesna 
pracownia obrabiarek sterowanych 
cyfrowo. Dzięki temu od 1 września 
zostanie utworzona klasa w nowym 
zawodzie – operator obrabiarek 
skrawających sterowanych cyfro-
wo. Nauka będzie prowadzona na 
urządzeniach najnowocześniejszych, 
numerycznie sterowanych obra-
biarkach, praktyki i staże młodzież 
będzie odbywała w znanych firmach, 
w  których po ukończeniu nauki 
będzie mogła otrzymać zatrudnienie.

Realizowany przez szkołę projekt 
„Dwa zawody, więcej możliwości” 
umożliwia też uczniom w zawodzie 
elektreomechanik zdobycie drugiego 
zawodu – elektryka, a  uczniowie 
w zawodzie ślusarz otrzymują do-
datkowe uprawnienia spawalnicze.

Cenne certyfikaty
Uczniem Branżowej Szkoły 

I Stopnia WZDZ może zostać każ-
dy, kto ukończył gimnazjum, zdał 
egzamin gimnazjalny oraz posiada 
zaświadczenie lekarskie mówiące 
o braku przeciwwskazań do danego 
zawodu. Każdy młody człowiek ma 
tu możliwość uzyskania pełnego 
wykształcenia zawodowego. Najlepsi 
dodatkowo otrzymują stypendia za 
dobre wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe. W szkole uczy się dość 
duża grupa sportowców: bokserów, 
zapaśników, jedna z uczennic ści-
gająca się na gokartach wyjedzie 
niebawem na mistrzostwa.

Dyrektor szkoły podkreśla, że 
wykształcenie w dobrym zawodzie 
jest dziś często cenniejsze od szkoły 

średniej, niedającej konkretnych 
kwalifikacji. W tej kwestii zmienia 
się też mentalność rodziców. Do 
niedawna za wszelką cenę kierowali 
oni swoje dzieci do liceum, a te po 
pół roku przychodziły do WZDZ. 
Dla szkoły zawodowej natomiast 
pół roku bez praktyk to poważny 
problem.

– Jesteśmy szkołą niedużą, 
w  której uczniowie nie są ano-
nimowi. Każdego z nich znamy, 
a  zasady pracy są jasno ustalo-
ne. Mamy uczniów średnich, ale 
także tych najsłabszych, którzy 
także kończą szkołę, zdobywają 
zawód i  znajdują dobre zatrud-
nienie – podkreśla dyrektor Ma-
ria Ścibior-Szczepan. – W szkole 
zapewniamy codzienną opiekę 
pedagoga, psychologa, doradcy 
zawodowego i  cztery razy w  ty-
godniu pielęgniarki.

Szkoła dysponuje pełną bazą 
dydaktyczną, posiada pracownie: 
elektryczną, mechaniczną i multi-
medialną z komputerami, warsztaty 
oraz dobrze przygotowaną kadrę 

pedagogiczną. Zajęcia wuefu od-
bywają się w klubie fitness Active 
oraz na boisku orlik. 

Oprócz branżowej szkoły ponad-
gimnazjalnej WZDZ prowadzi też 
kształcenie osób dorosłych w formie 
kursów.

– Mamy bazę nastawioną także 
na osoby dorosłe, jak na przykład 
warsztaty spawalnicze, ponieważ 
w zawodzie spawacz, zgodnie z wy-
mogami, można kształcić wyłącznie 
osoby, które ukończyły 18 lat – pod-
kreśla dr Krzysztof Osiński. – Dzięki 
wygranemu projektowi w WUP, na 
budowę nowej spawalni, niebawem 
otworzymy nowe warsztaty. Pro-
wadzimy także kursy kucharskie, 
które kończą się uprawnieniami 
czeladniczymi lub mistrzowskimi 
nadawanymi przez Izbę Rzemieśl-
niczą Małej i  Średniej Przedsię-
biorczości w Szczecinie.

Prezes dodaje, że wszystkie 
kursy w  WZDZ kończą się zdo-
byciem uprawnień w  zawodzie, 
m.in.: spawacz, betoniarz, murarz, 
zbrojarz, obsługa sztaplarek czy 
zawody kucharskie. Osoby kończące 
kursy w  zawodzie elektryk otrzy-
mują uprawnienia Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, dzięki któ-
rym mogą obsługiwać nowoczesne 
urządzenia elektryczne, grzewcze, 
klimatyzacyjne itp.

Od 2001 r. WZDZ posiada certy-
fikat systemu zarządzania jakością 
ISO. Obecnie według najnowszej 
normy ISO 9001:2015. Audyty prze-
prowadzane są rokrocznie przez 
TUV SUD z siedzibą w Monachium. 
Wszystkie szkolenia organizowane 
przez WZDZ kończą się certyfikatami 
w języku obcym wydawanymi przez 
Izbę Rzemieślniczą lub TUV SUD 
honorowanymi przez pracodawców 
za granicą. 

Warto dodać, że WZDZ funkcjo-
nuje w Związku Zakładów Dosko-
nalenia Zawodowego zrzeszającym 
22 takie zakłady w kraju. (el)

 Fot. Ryszard PAKIESER

WZDZ kształci na potrzeby pracodawców

Zawód jest ceniony w Europie
Ta szkoła kształci młodzież w 16 zawodach. Dzięki dobremu 
poziomowi nauczania i zapewnieniu praktyk daje uczniom 
możliwość zatrudnienia w firmach na terenie kraju i za granicą. 
Uzyskane w WZDZ  kwalifikacje honorowane są bowiem w całej 
Europie.


