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KLASA I BP 
TECHNIK BUDOWNICTWA

Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ

 PROJEKTOWANIE UŻYTKOWE



Technik Budownictwa
 z innowacją pedagogiczną 

projektowanie użytkowe

Zajmuje się wykonywaniem lub nadzorem prac
związanych z wznoszeniem, eksploatacją,
modernizacją i rozbiórką obiektów budowlanych, 
kosztorysowaniem i organizacją robót budowlanych,  
posługiwaniem się dokumentacją budowlaną 
wytwarzaniem materiałów i elementów
budowlanych. Kształci praktyczne umiejętności
wykonania i realizacji projektów aranżacji budynków
jednorodzinnych, ich wnętrz i przestrzeni otwartej.
Obecnie jest to zawód poszukiwany na rynku pracy
przez pracodawców i zawsze potrzebny ze względu 
na to, że realizuje podstawową potrzebę, jaką jest
bezpieczne schronienie.
Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w
zawodzie technik budownictwa? 
BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich 
BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych
oraz sporządzanie kosztorysów
 Jak długo trwa nauka?
Nauka trwa 5 lat

Dlaczego warto kształcić się w tym zawodzie?

Ten zawód daje tę niesamowitą możliwość
uczestniczenia w realizacji projektów budowlanych
związanych z powstawaniem domów mieszkalnych,
biurowców, stadionów, szkół, magazynów czy dróg 
i autostrad. 
Dodatkowo technik budownictwa 
z projektowaniem użytkowym obejmuje
wieloaspektowe kształtowanie przestrzeni różnego
typu wnętrz wraz z ich  wyposażeniem. 
Program oparty jest na podstawach architektury,
plastyki  z wykorzystaniem narzędzi IT.
 
Ukończenie kierunku technika budownictwa
zapewnia także możliwość prowadzenia w tym
zakresie własnej działalności gospodarczej. Jest to
zawód popłatny, zawsze na czasie, dający kontakt
 z ludźmi i satysfakcję z tego, że na naszych oczach
powstają budynki wznoszone w oparciu o nasze
działania.Jest to profesja zarówno  dla mężczyzn jak
i kobiet.

 
 

PRZEDMIOTY
ZAWODOWE

bezpieczeństwo i higiena pracy 
podstawy budownictwa 
technologia wykonywania zapraw murarskich
 i tynkarskich 
język niemiecki zawodowy, 
organizacja robót budowlanych,  
kosztorysowanie w budownictwie, 
konstrukcje budowlane, 
pracownia dokumentacji budowlanej,  
pracownia organizacji robót budowlanych, 
pracownia kosztorysowania, 
pracownia wzornictwa i design, 
specjalizacja budowlana. 

 

Perspektywy zawodowe po szkole

Jako wykwalifikowany technik budownictwa możesz znaleźć
zatrudnienie w firmach budowlanych, hurtowniach i składach 
 oraz w urzędach, by  np.uczestniczyć w pracach kontrolnych
nad jakością powstających obiektów użyteczności publicznej. 
Możesz podjąć pracę w biurach projektowych – jako asystent
projektanta, w przedsiębiorstwach wytwarzających materiały
 i elementy budowlane,  w firmach zajmujących się
zarządzaniem nieruchomościami lub ich wyceną.
 
Dzięki dynamicznemu rozwojowi nowych technologii,
narzędzi oraz surowców możesz też prowadzić badania w
licznych laboratoriach. Tam, będziesz mógł nie tylko
sprawdzać właściwości oraz wytrzymałość wykorzystywanych
materiałów budowlanych, ale także je udoskonalać, czy
wprowadzać zupełnie nowe. 

We are the shapers

of great minds and

honorable values.

Jak wygląda praktyka zawodowa?

Zajęcia praktyczne prowadzone są w Centrum
Kształcenia Zawodowego jeden dzień w tygodniu w
klasie I i II.

Oprócz tego uczeń odbywa praktykę zawodową,
która trwa 4 tygodnie w trzeciej i czwartej klasie w
firmach budowlanych z Torunia
 i okolic.

Obecnie uczniowie mogą rozwijać swoją wiedzę i
umiejętności, uczestnicząc w kursach realizowanych
w ramach projektów unijnych m.in. operator maszyn
budowlanych, operator wózków widłowych, 
montażysta rusztowań, montaż stolarki drzwiowej i
okiennej i wiele innych oraz w płatnych stażach
wakacyjnych.


