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TECHNIK BUDOWNICTWA to zawód, który po ukończeniu szkoły

ponadpodstawowej oraz zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje na poziomie

technika, zajmuje się zawodowo budownictwem. Osoby z tytułem zawodowym

technika mają prawo ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w ograniczonym zakresie po odbyciu czteroletniej praktyki zawodowej.

Technik budownictwa zdobywa dwie kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie

kosztorysów.



Technik budownictwa:

• Kieruje robotami budowlanymi.

• Prowadzi dokumentację budowy.

• Nadzoruje prace budowlane. 

• Współpracuje  z inwestorem.

• Sporządza kosztorysy, plany i harmonogramy budowy.

• Asystuje przy sporządzaniu projektu budowlanego.



Czego uczymy?

• Wykonywania,  organizowania i nadzorowania robót związanych z zagospodarowaniem 

terenu oraz robót związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych.

• Sporządzania dokumentacji budowlanej.

• Posługiwania się dokumentacją techniczną.

• Projektowania architektonicznego ze wspomaganiem komputerowym w programie Auto 

CAD.

• Wykonywania kosztorysów robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma 

PRO.

• Organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych 

w pełnej sprawności technicznej.

• Prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

• Wprowadzenie innowacji Komputerowe wspomaganie projektowania CAD umożliwia 

zdobywanie dodatkowych umiejętności:

• wykonywania prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania 

architektoniczno-budowlanego z zastosowaniem najnowszego oprogramowania 

do projektowania z wykorzystaniem systemów CAD (np. AutoCad, ArchiCad)



Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

• Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały

dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają z oprogramowania

komputerowego do nauczania kosztorysowania i dokumentacji technicznej. Pracownie

przedmiotów zawodowych dostosowane są do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne

do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni

przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych

w określonych kwalifikacjach.

• Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane

przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.

• Uczniowie mogą również zdobywać nowe umiejętności w ramach praktyk i staży z projektów

unijnych.



Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

• Po skończeniu szkoły – zdaniu  wszystkich kwalifikacji uzyskujesz tytuł  TECHNIKA.

• Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.

• Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na STUDIACH WYŻSZYCH.

• Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym,

jak i zagranicznym.

• Dobrzy fachowcy są wysoko opłacani.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może pracować:

• w firmach budowlanych,

• w nadzorze budowlanym,

• w pracowniach kosztorysowych,

• w organach administracji państwowej i samorządowej,

• biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,

• w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane,

• w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,

• w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych,

• prowadząc własną działalność.


