
  

 

 

TECHNIKUM 

4- LETNIE 

na podbudowie gimnazjum 

 

  

TECHNIK BUDOWNICTWA 
 

To zawód zawsze bardzo atrakcyjny i na czasie, budownictwo bowiem to jeden 

z ważniejszych elementów naszego codziennego życia. 

 

 

Komentarze uczniów: 

 

„ Cieszę się że wybrałem te szkołę bo przynajmniej będę 

miał fach w ręku. W dzisiejszych czasach gdy większość 

fachowców wyjechała za granicę to jest istotne” 

                                                                               Michał 

 „Rewelacyjna szkoła, wyrabia abstrakcyjne myślenie, 

kompetentni nauczyciele” 
Krzysiek  

„ Jestem w trzeciej klasie i po praktykach zawodowych, 

dzięki którym  mam już dorywczą pracę” 

Adam  

 

Wybierając ten kierunek zdobywasz następujące kwalifikacje: 

K1 -  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  

K2 -  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej  

K3 -  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych   

oraz umiejętności: 

 kierowanie i organizowanie pracy przy robotach ziemnych, fundamentowych, ciesielskich, 

betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, wykończeniowych, instalacyjnych, 

 posługiwanie się dokumentacją projektową i kosztorysową, 

 przygotowywanie i kontrolowanie produkcji budowlanej, 

 dokonywanie inwentaryzacji budowlanych, 

 bezpieczne wykonywanie swoich zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

 

Będąc uczniem TECHNIKUM BUDOWLANEGO masz także możliwość zdobycia 

dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w bezpłatnych  kursach doskonalących, 

organizowanych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, np.: 

 
 kurs prawa jazdy kategorii B,  

 kurs obsługi wózków jezdniowych, 

 kurs techniki wykończenia wnętrz, 

 kurs rysunku budowlanego AUTOCAD 

 kurs spawania elektrycznego  

 dodatkowe zajęcia z matematyki i j. obcego 

 

 



Absolwent naszej szkoły, który uzyska tytuł technika budownictwa może być zatrudniony w                      

 wykonawczych przedsiębiorstwach budowlanych, 

 zakładach remontowo-budowlanych i zakładach prefabrykatów, 

 laboratoriach budowlanych, 

 urzędach administracji, 

 własnej firmie budowlanej prowadząc działalność gospodarczą, 

Może też kontynuować naukę na studiach wyższych np. na: 

 Politechnice Krakowskiej,  

 Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie,  

 
 

WAŻNA INFORMACJA !!! 

 

Absolwenci Technikum Budowlanego w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej 

Beskidzkiej osiągają wysokie wyniki na egzaminach zawodowych i maturalnych!  

 

Warto również wiedzieć, że w ZS im. W. Goetla 

znajdują się: 

 profesjonalnie wyposażone pracownie 

przedmiotów zawodowych, 

 bogate w pomoce dydaktyczne 

pracownie przedmiotów 

ogólnokształcących, 

 szkolne centrum informacji (SCI), 

 barek z ciepłymi posiłkami, 

 sklepik szkolny, 

 jadalnia dla uczniów w warsztatach szkolnych.  

 

 

Szkoła oferuje też inne kierunki kształcenia w zawodach: 

 

- technik elektryk 

- technik mechanik 

- technik informatyk 

- technik mechatronik  

 

 

 

 

 

 


