Chcesz być kierownikiem budowy własnego domu?
Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną?
Chcesz projektować wnętrza mieszkań?

Jest tylko jedna możliwość!!!

TECHNIKUM BUDOWLANE
kształcące w zawodzie technik budownictwa

NAUKA W TECHNIKUM
Nauka w technikum trwa cztery lata. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących
będziesz uczyć się równolegle przedmiotów zawodowych. W cyklu kształcenia szkoła
gwarantuje Ci praktykę zawodową w zakładzie pracy w celu zastosowania i pogłębienia
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
Nauka w technikum umożliwi Ci zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe wraz z suplementem uznawanym w krajach Unii Europejskiej. Możesz
również przystąpić do egzaminu maturalnego, który jest przepustką na studia.
Ubiegając się o przyjęcie do technikum, musisz posiadać zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w tym zawodzie. Jak zostaniesz przyjęty,
powinieneś dostarczyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy .
Druk skierowania na badania lekarskie pobierzesz w sekretariacie Szkoły po ostatecznym
zamknięciu list. Zaświadczenie lekarskie dostarczysz do 1 września.
Zdobędziesz kwalifikacje do:
 kierowania i nadzorowania prac budowlanych;
 sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych;
 projektowania wnętrz;
Będziesz miał możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy.
Nauczymy Cię:
 stawiać obiekty budowlane,
 prowadzić dokumentację budowy,
 organizować przetargi publiczne na roboty budowlane,
 kreślić w programie Autocad,

 zarządzać nieruchomościami budowlanymi,
 analizować dokumentację techniczną,
 wykonywać rysunki budowlane,
 dobierać technologie wykonania różnych robót budowlanych,
 projektować wnętrza pomieszczeń: mieszkalnych, publicznych, biurowych i
komercyjnych.
Ponadto dowiesz się, jak prowadzić rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
Zatrudnienie znajdziesz w :
 firmach budowlanych w Polsce i za granicą,
 firmach drogowych,
 organach administracji państwowej i samorządowej,
 firmach wytwarzających materiały budowlane i elementy konstrukcji,
 szerokim handlu materiałami budowlanymi,
 nadzorze budowlanym,
 biurach projektowych,
 firmach świadczących usługi deweloperskie.
Możesz również założyć własną firmę budowlaną.
INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych
związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych,
rolniczych i użyteczności publicznej, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem
obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem
obiektami budowlanymi.
Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik
budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym
powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków.
Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy
współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z
inwestorami obiektów budowlanych.
Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a
szczególnie orientacji na terenie budowy).
Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki,
biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej

i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach
budynków, firmach zarządzających nieruchomościami i sieciach handlowych.
Po zdaniu matury absolwent może kontynuować kształcenie na wyższych studiach, nie
tylko związanych z branżą budowlaną, ale także na kierunkach politechnicznych i innych
ścisłych. Najbliższymi ośrodkami akademickimi są Gniezno, Poznań i Bydgoszcz.
UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK
BUDOWNICTWA
Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Z danych
Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było
zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach
budowlanych.
„Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego
państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich
ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i
społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak
wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy
zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszaru budownictwa
należą do poszukiwanych na rynku prac.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Rynek pracy wchłonie obecnie każdą ilość techników budownictwa.
Bardzo konkurencyjne stawki i warunki oferuje teraz polski rynek ze względu na to, iż wielu
specjalistów w zakresie budownictwa wyjechało za granicę.

MĄDROŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, PRACA
TO MY!!!
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