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PRZEDMIOTY
ZAWODOWE

Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie
oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się

przedmiotów kierunkowych takich jak:
podstawy budownictwa,

dokumentacja budowlana, 
kosztorysowanie,

technologia robót dekarskich,
organizowanie i kontrolowanie robót

dekarskich, język obcy zawodowy.
Perspektywy zawodowe po szkole

 
TECHNIK DEKARSTWA to zawód przyszłości,
bardzo poszukiwany na rynkach pracy zarówno

w Polsce jak i za granicą. 
Technik dekarstwa znajdzie zatrudnienie w: 

firmach dekarskich, ogólnobudowlanych,
zajmujących się montażem fotowoltaiki,

produkujących materiały budowlane, biurach
projektowych, hurtowniach materiałów

dekarskich. 
 
 
 

We are the shapers

of great minds and

honorable values.

               Technik Dekarstwa
Uczeń kończący szkołę w zawodzie technik
dekarstwa będzie przygotowany do: 
wykonywania pokryć dachowych, 
obróbek dekarskich i blacharskich oraz
odwodnień połaci dachowych;
wykonywania montażu okien dachowych,
świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii
odnawialnej;
wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć
dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich,
termoizolacji dachów;
posługiwania się projektem budowlanym i
dokumentacją techniczną podczas organizowania
i kontrolowania robót dekarskich, blacharskich i
ciesielskich;
organizacji i kontroli robót dekarskich,
blacharskich i ciesielskich;
sporządzania kosztorysów robót dekarskich,
blacharskich i ciesielskich,;
organizacji i kontroli robót montażowych
urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na
dachu.

Jak długo trwa nauka?Nauka trwa 5 lat

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się
w zawodzie technik dekarstwa?

 BUD.03. Wykonywanie robót
 dekarsko -blacharskich

 BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania
pokryć dachowych oraz sporządzanie
kosztorysów

Dlaczego warto kształcić się w tym zawodzie?

Technik dekarstwa uczy się przede wszystkim
sprawnego posługiwania się dokumentacją
techniczną, na podstawie której może zlecić lub
rozpocząć wykonywanie prac związanych z
budową danego obiektu. 
W trakcie nauki 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. 
 

Równie ważna jest  znajomość prawa
budowlanego oraz licznych procedur, których
należy przestrzegać podczas rozpoczynania
oraz realizacji prac związanych z budową
obiektu. To właśnie dzięki znajomości
przepisów i norm, umiejętności sporządzania
odpowiednich analiz i obliczeń, a także wiedzy
z zakresu wytrzymałości danego materiału
będziesz mógł wykonywać wraz ze swoim
zespołem bezpieczne konstrukcje. 
 

Jak wygląda praktyka zawodowa?

Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają
szansę poznać praktyczne aspekty zawodu
poprzez udział w zajęciach praktycznych i
praktykach zawodowych organizowanych 
w firmach budowlanych. 
Praktyki zawodowe uzupełniają program
nauczania poprzez możliwość poznania
praktycznych zastosowań i rozwiązań w
renomowanych firmach z branży dekarskiej.

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH 

W TORUNIU

Nasz adres:
ul. Legionów 19 / 25
 87-100 Toruń 

Kontakt:
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KLASA I TK 
TECHNIK DEKARSTWA


