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TECHNIK 
BUDOWNICTWA

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym to matematyka.
W trakcie pięcioletniego okresu kształcenia uczniowie będą
zdawać egzaminy z kwalifikacji :
·BUD.12 Wykonywanie  robót murarskich i  tynkarskich.
·BUD.14 Organizacja i  kontrola robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów,

Pozytywny wynik pozwoli  na zdobycie tytułu 
 TECHNIK BUDOWNICTWA.

O NAS

Nauka w zawodzie technik budownictwa trwa 5 lat.
Poza przedmiotami ogólnokształcącymi,

przygotowującymi do matury, w programie jest
również szereg przedmiotów zawodowych.



PRAKTYKI ZAWODOWE ODBYWAJĄ
SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Z

KTÓRYMI SZKOŁA MA PODPISANE
UMOWY O WSPÓŁPRACY. SZKOŁA

UMOŻLIWIA PRAKTYKI WSZYSTKIM
UCZNIOM. ODBYWAJĄ SIĘ ONE W
KOMFORTOWYCH WARUNKACH,

KTÓRE POZWALAJĄ NA
PRZYSWOJENIE WIELU

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH. W
ZAKŁADACH, Z KTÓRYMI

WSPÓŁPRACUJE SZKOŁA ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA

ZATRUDNIENIA PO SKOŃCZENIU
NAUKI

Uczniowie  po  ukończeniu  szkoły  mogą

kontynuować  naukę  na  studiach

budowalnych  na  renomownych  uczelniach

t j .  Pol i technika  Warszawska,  Pol i technika

Gdańska  Szkoła  Główna  Gospodarstwa

Wiejsk iego  w  Warszawie  ,  Wojskowa

Akademia  Techniczna  i  wiele  innych.

.

KONTYNUACJA NAUKI

wykonywania  robót  murarsko - tynkarskich ;

dobóru  i  stosowanie  mater ia łów

budowlanych  i  nowoczesnych

technologi i .

koordynowania  prac  budawlanych

zagospodarowaniem  terenu  budowy ;

organizowania  i  kontrolowania  robót

konstrukcyjno -budowlanych  stanu

surowego ;

 zasad  utrzymywania  obiektów

budowlanych  w  pełnej  sprawności

technicznej ;

sporządzania  harmonogramów,  zestawień

zapotrzebowania  oraz  kosztorysów  na

roboty  budowlane.

kontrolowania  wykonywanychrobót

stosowania  programów  komputerowych  w

zakresie  real izacj i  zadań  zawodowych

posługiwania  s ię  językiem  obcym

zawodowym  

korzystania  z  obcojęzycznych  źródeł

informacj i  w  zakresie  real izacj i  zadań

zawodowych,

organizowania  prac  małego  zespołu

JAKIE ZDOBĘDĘ
UMIEJĘTNOŚCI?

pełnienie  funkcj i  technicznych  w  działa lności

budowlanej  lub  inwestycyjnej .

konserwatorzy ;

projektanci ;

sprzedawcy ;

praktykanci ,

pracownicy  przedsiębiorstwach  budowlanych,

p rzedstawicie le  handlowi ;

 rzemieśln icy  w  zakładach  budowlanych,

wykonawcy

robotnicy  na  budowie  i  w  zakładach

prefabrykacj i  i  produkcj i

Uczniowie  wykorzystują  zdobyte  umiejętności

oraz  duża  wiedzę  w  póżnie jszej  pracy  zawodowej ,

jako  np. :

JAKIE UZYSKAM
MOŻLIWOŚCI PO
TECHNIKUM?


