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We are the shapers

of great minds and

honorable values.

Szkoła branżowa I stopnia- Murarz Tynkarz

Murarz Tynkarz zajmuje się wykonywaniem prac
związanych ze wznoszeniem, eksploatacją,
modernizacją i rozbiórką obietków
ogólnobudowlanych, 

-a w szczególności murowanych konstrukcji
budowlanych i tynków 
-odczytywaniem dokumentacji budowlanej
-wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych
-posługiwaniem się sprzętem do robót murarskich i
tynkarskich
- wykonywaniem zapraw murarskich oraz mieszanek
betonowych

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w
zawodzie  Murarz Tynkarz ? 

BUD.12   Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
(Murarz i Tynkarz)

 Jak długo trwa nauka?

Nauka w Szkole Branżowej I stopnia trwa trzy lata.

Dlaczego warto kształcić się w tym zawodzie?

Podczas nauki można uczestniczyć w realizacji projektów
budowlanych, związanych z powstawaniem domów
mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

 Ukończenie Szkoły branżowej  zapewnia możliwość
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zachętą jest satysfakcjonujące wynagrodzenie i to, że
zawsze jest zapotrzebowanie na tzw. "wykończeniówkę",
czyli prace remontowe.

Murarz Tynkarz to zawód wymagający dobrej koordynacji
wzrokowo ruchowej ze względu na różnorodność prac,
które dotyczą wykonawstwa, produkcji, wytwarzania,
korzystania z dokumentacji budowlanej. 

Specjalizacje te cechuje dokładność, cierpliwość,
systematyczność oraz niewątpliwie konieczność
znacznego wysiłku fizycznego.

Jak wygląda praktyka zawodowa?

- zajęcia praktyczne na warsztatach (dwa dni w
tygodniu), 
- kursy i zajęcia prowadzone w ramach projektów
unijnych: uprawnienia operatora wózków
jednojezdniowych,
 koparek oraz kurs montażu rusztowań 
- płatne wakacyjne staże zawodowe 

Murarz Tynkarz nauczą się sprawnego posługiwania się
dokumentacją budowlaną, na podstawie której można
rozpocząć wykonywanie prac związanych z budową
danego obiektu.

 W trakcie nauki uczeń zdobywa niezbędną wiedzę o
wykorzystywanych w zawodzie materiałach,
technologiach, narzędziach, maszynach czy innych
wyrobach budowlanych. 
Zapoznaje się z ich właściwościami oraz przykładami
praktycznego zastosowania. Dzięki wiedzy zdobytej
podczas zajęć potrafi dobrać materiały oraz sprzęt do
określonych prac budowlanych. 

PRZEDMIOTY
ZAWODOWE

 

Technologia robót murarskich i tynkarskich
 

Budownictwo ogólne
 

Dokumentacja techniczna murarska 
 

Język niemiecki zawodowy
 

Działalność gospodarcza w budownictwie 
 
 

Perspektywy po zawodzie
 

Jako wykwalifikowany Murarz Tynkarz
możesz znaleźć zatrudnienie od ręki w
firmach budowlanych , hurtowniach i

składach budowlanych. w przedsiębiorstwach
wytwarzających materiały i elementy

budowlane, w firmach zajmujących się
nieruchomościami . 

 
 


