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Wybierasz 

Zespół Szkół Budowanych nr 1 w Płocku 

i stajesz się: 

 

 

 

 



 

 

Szkoły kształcące w zawodach: 

 Technik budownictwa – w nowym ujęciu 

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie – NOWOŚĆ! 

 Technik gazownictwa 

 Technik geodeta 

 Technik ochrony środowiska 

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 Technik inżynierii sanitarnej 

dają możliwość kontynuacji nauki na studiach, nie tylko na pokrewnych 

kierunkach (inżynierii środowiska, budownictwa, architektury, geodezji, 

związanych z energetyką, elektrotechniką, planowaniem przestrzennym), ale 

również na kierunkach mundurowych, kosmetologii, ekonomii, anglistyce czy 

germanistyce i wielu innych. 

Minimalna ilość godzin przedmiotów ogólnokształcących w technikum jest 

taka sama jak w liceum ogólnokształcącym – stąd porównywalne możliwości 

dalszej edukacji. 

Masz fach w ręku - możesz pracować – zarabiać własne pieniądze. 

Dzięki wprowadzonym do programów nauczania 

innowacjom: 

 „Projektowanie architektoniczne z planowaniem przestrzennym” 

 „Elementy kosmetologii” 

 „Nowoczesne techniki łączenia rur” 

 „Logistyka w budownictwie” (objęta patronatem firmy Leroy Merlin) 
 

 

 – zdobędziesz dodatkowe umiejętności, których inne szkoły 

nie oferują. 

 

 



 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia to nie koniec edukacji – to tylko etap przejściowy. 

Zdobywasz zawód: 

 Murarz-tynkarz 

 Monter izolacji budowlanych 

 Monter izolacji przemysłowych 

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 Monter sieci i instalacji  sanitarnych 

 

a następnie kontynuujesz naukę w Branżowej Szkole II Stopnia,zdobywasz 

dyplom technika, zdajesz maturę i idziesz na studia! 

 

 

Masz fach w ręku - możesz pracować – zarabiać własne pieniądze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innowacja „Projektowanie architektoniczne z planowaniem przestrzennym” 
realizowana jest  w zawodach: 

 

 Technik budownictwa 

 Technik geodeta 

 

Duże zainteresowanie uczniów kontynuacją nauki na kierunku 

 budownictwo 

 architektura 

 geodezja 

 planowanie przestrzenne 

oraz chęć  poszerzenia ogólnej wiedzy teoretycznej naszych uczniówsprawiła, że chcemy ich   

zapoznać z podstawowymi narzędziami pracy architekta: od rysunku odręcznego do projektowania 

komputerowego, z historią architektury i umiejętnościami sporządzania szkiców, rysunków, mapdo 

celów projektowych i planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Wprowadzenie innowacji zmierza do stworzenia uczniom, deklarującym chęć kształcenia się 

w przyszłości w zawodach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, możliwości 

bliższego poznania specyfiki pracy w wybranym profilu. Wzrost świadomości w tym zakresie 

zwiększy natomiast ich szanse na dokonanie w niedalekiej przyszłości trafnych wyborów  edukacyjno 

- zawodowych i uchroni ich przed ewentualnymi porażkami na starcie do kariery zawodowej. 

 

Innowacja„Elementykosmetologii”realizowana jestw zawodzie 

 Technik ochrony środowiska 

 

W ramach wprowadzanej innowacji uczniowie opanowują wiedzę teoretyczną jak i umiejętności 

praktyczne z zakresu kosmetologii. 

Wśród realizowanych zagadnień: pielęgnacja urody i powstrzymywanie procesów starzenia skóry, 

przeprowadzenie diagnozy skóry, tajniki produktów kosmetycznych, wykonywanie preparatów 

kosmetycznych w laboratorium( maseczki, kremy, mydła, toniki), wykorzystanie metod analitycznych 

w chemii kosmetycznej, analiza i zastosowanie wybranych surowców kosmetycznych.  

 

Uczniowie zdobędą elementarną wiedzę do podjęcia nauki w szkole policealnej w zawodzie technik 

usług kosmetycznych lub na studiach licencjackich – kosmetologia (naukę w tym kierunku można 

kontynuować w Płocku) 

 

Innowacja „Nowoczesne techniki łączenia rur” wprowadzona została w zawodach: 

 

 Technik gazownictwa 

 Technik inżynierii  sanitarnej 

 Monter sieci i  instalacji sanitarnych. 

Innowacja ma na celu zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami łączenia rur najczęściej 

stosowanych w instalacjach oraz nabycie umiejętności ich łączenia i dobierania rodzaju materiału   w 

zależności od przepływającego medium. 

 

 



Innowacja „Logistyka w budownictwie” wprowadzona, dzięki podpisaniu umowy 

patronackiej między płockim sklepem Leroy Merlin a ZSB nr 1 w Płocku, w zawodach: 

 Technik budownictwa oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

 Technik urządzeń sanitarnych oraz technik inżynierii sanitarnej, 

 Technik gazownictwa. 

Innowacja  ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a także umożliwienie uczniom 

ZSB w Płocku nabycia umiejętności przydatnych na rynku pracy. 

Zakres współpracy obejmuje: 

 praktyki zawodowe, 

 staż dla najlepszego praktykanta, 

 wycieczki zawodowe, 

 uczestniczenie uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych, 

 możliwość ubiegania się o pracę przez najlepszych absolwentów, 

 inicjowanie konkursów i sponsorowanie nagród dla uczniów, 

 organizacja szkoleń, pokazów czy seminariów dla uczniów i nauczycieli, 

 doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie niezbędnym do kształcenia w 

zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa oraz do 

realizacji innowacji pedagogicznej logistyka w budownictwie. 

 udostępnianie materiałów dydaktycznych, 

 udostępnianie pomieszczeń i sal dydaktycznych, 

 organizowanie wspólnych uroczystości. 

Nawiązanie współpracy jest wpisaniem się w aktualne trendy na rynku pracy, które pokazują,  

że pracodawcy coraz chętniej chcą współpracować ze szkołami. 



 

Technik budownictwa z innowacją 

„Projektowanie architektoniczne z planowaniem 

przestrzennym”, to zawód związany z realizacją 

następujących zadań zawodowych: 

 wykonywaniem robót konstrukcyjno-

budowlanych w zakresie konstrukcji 

murowanych, betonowych i żelbetowych 

oraz stalowych i drewnianych;  

 koordynowaniem prac związanych  

z wykonywaniem określonych robót 

budowlanych oraz związanych  

z utrzymaniem obiektów budowlanych  

w pełnej sprawności technicznej; 

 organizowaniem i kontrolowaniem robót 

konstrukcyjno-budowlanych stanu 

surowego; sporządzaniem kosztorysów na 

roboty budowlane. 

Wprowadzona do zawodu innowacja sprawi, że zdobędziesz dodatkowe umiejętności  

w zakresie budownictwa:  

 wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, 

budowlanego i urbanistycznego;  

 rozpoznawania stylów architektonicznych; 

 wykonywania plansz oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych;  

w zakresie geodezyjnego planowania przestrzennego: 
 sporządzania map do celów projektowych oraz  planów zagospodarowania przestrzennego; 

 sporządzania map planistycznych z wykazem przeznaczenia danego obszaru; 

 opracowania geodezyjnego projektu budowlanego w oparciu o miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu 

 rozpoznawania i charakteryzowania podstawowych działań gospodarki przestrzennej 

 
Jeżeli wytrwasz w zawodzie 4 lata, to po zdaniu egzaminu ze znajomości procesu budowlanego uzyskasz 

uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, które umożliwiają samodzielne projektowanie konstrukcji 

obiektu lub kierowania robotami budowlanymi, np. niewielkiego budynku handlowo-usługowego, domku 

jednorodzinnego. 

 

Główne zadania i czynności 

 

Technik budownictwa może wykonywać czynności związane z: 

– budową domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

– budową obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, 

– budową budowli inżynierskich, 

– kosztorysowaniem robót budowlanych, 

– wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych,  

Zadania zawodowe to: 

 Przygotowywanie dokumentacji technicznej. 

 Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie. 

 Organizowanie i wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych 

technologii wykonania, remontowania i modernizowania. 

 Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót budowlanych, 

rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn. 

 Organizowanie i zagospodarowywanie placu budowy. 

 Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w tym także remontowych 

i rozbiórkowych. 



Kwalifikacje i kompetencje 

 

Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego 

współdziałania ze współpracownikami. Technika budownictwa powinna charakteryzować dobra 

pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na placu budowy). Ważną cechą jest dobry 

wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.  

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 w budynkach (urzędy). 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.  

 

Możliwość zatrudnienia 

 

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz 

budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach 

administracji państwowej i samorządowej,  wytwórniach i składach materiałów budowlanych, 

administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Technik budownictwa może 

założyć własną firmę. W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy 

związanych z:  

 wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, 

zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, montażem elementów prefabrykowanych konstrukcji 

stalowych i żelbetowych,  

 organizowaniem robót budowlanych,  

 eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.  

 

Możliwość rozwoju 

 

Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania 

uprawnień budowlanych. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla 

wykonywania pracy na powyższych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika budownictwa, 

odpowiedniej praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa 

budowlanego, złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu 

budowlanego i z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

Technik budownictwa może kontynuować naukę, wybierając kierunek studiów umożliwiający 

rozwój własnych zainteresowań. Bez problemu poradzi sobie na budownictwie, architekturze (jeżeli 

ma zdolności plastyczne), geodezji, gospodarce przestrzennej czy inżynierii środowiska. 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa. 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, 

aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy 

współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm,  

w naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line.  

W ostatnim czasie nasi uczniowie uczestniczyli w następujących formach szkolenia, zakończonych 

uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu. 

Uczniowie zapoznają się z obsługą programów do kosztorysowania: RODOS i Norma Pro w pełnym 

zakresie. Na zajęciach dokumentacji technicznej wykorzystuje  nowoczesne narzędzia rysunkowe, 

jakimi są programy graficzne, a w szczególności AutoCAD. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

Technik robót wykończeniowych  

w budownictwie to zawód związany  

z realizacją następujących zadań zawodowych: 

 realizowaniem projektów wnętrz,  

a zwłaszcza rozróżnianiem technologii 

wykonania robót wykończeniowych  

tj. robót podłogowych, tynkarskich,  

malarskich i tapeciarskich oraz 

okładzinowych; 

 organizowaniem i kontrolowaniem robót 

wykończeniowych; 

 określaniem zakresu i rodzaju robót 

remontowych w obiektach budowlanych; 

 kontrolowaniem przebiegu i oceną jakości 

wykonania robót remontowych obiektów 

budowlanych; 

 opracowywania harmonogramu prac 

budowlanych; 

 sporządzania zapotrzebowanie na 

materiały, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót wykończeniowych.

Do zawodu planujemy wprowadzić innowację „Aranżacja wnętrz”, w ramach której zdobędziesz 

dodatkowe umiejętności: 

 wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, 

budowlanego i urbanistycznego;  

 rozpoznawania stylów architektonicznych; 

 wykonywania plansz oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych;  

 opracowywania projektów aranżacji wnętrz; 

 modernizacji pomieszczeń. 

 

Główne zadania i czynności 

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może wykonywać czynności związane z: 

– szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz 

obiektach użyteczności publicznej, 

– kosztorysowaniem robót wykończeniowych,  

– rozróżnianiem technologii wykonywania robót wykończeniowych i zastosowanych do nich 

materiałów budowlanych. 

Zadania zawodowe to: 

 Przygotowywanie dokumentacji technicznej. 

 Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie. 

 Wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania 

oraz  remontowania i modernizowania. 

 Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót wykończeniowych, 

rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn. 

 Organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych. 

 Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w tym także remontowych 

i modernizacyjnych. 

 



Kwalifikacje i kompetencje 

 

Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego 

współdziałania ze współpracownikami. Technika robót wykończeniowych w budownictwie powinna 

charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji w budynku). Ważną 

cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.  

Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim w budynkach (mieszkania, szkoły, 

urzędy). Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W 

czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często 

kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.  

 

Możliwość zatrudnienia 

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie 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 i firmach zarządzających nieruchomościami. Technik robót 

wykończeniowych w budownictwie może założyć własną firmę. W tym zawodzie wyróżnia się grupy 

stanowisk pracy związanych z:  

 wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich  

i tapeciarskich oraz okładzinowych,  

 organizowaniem robót wykończeniowych,  

 eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.  

 

Możliwość rozwoju 

 

Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania 

uprawnień budowlanych. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla 

wykonywania pracy na powyższych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika, odpowiedniej 

praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa budowlanego, złożenie 

egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i z umiejętności 

praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może kontynuować naukę, wybierając kierunek 

studiów umożliwiający rozwój własnych zainteresowań. Bez problemu poradzi sobie na 

budownictwie, architekturze (jeżeli ma zdolności plastyczne), geodezji, gospodarce przestrzennej czy 

inżynierii środowiska. 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa. 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, 

aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy 

współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm, w 

naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line. W 

ostatnim czasie nasi uczniowie uczestniczyli w następujących formach szkolenia, zakończonych 

uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu. 

Uczniowie zapoznają się z obsługą programów do kosztorysowania: RODOS i Norma Pro w pełnym 

zakresie. Na zajęciach dokumentacji technicznej wykorzystuje  nowoczesne narzędzia rysunkowe, 

jakimi są programy graficzne, a w szczególności AutoCAD. 

  



 

Technik gazownictwa z innowacją 

„Nowoczesne techniki łączenia rur”  to zawód 

obejmujący czynności związane z  

 budową i eksploatacją sieci 

gazowych.  

 montażem i eksploatacją instalacji 

gazowych.  

 

Wybór kierunku technik gazownictwa podyktowany jest widocznym rozwojem sieci gazowych 

oraz zmianą systemów ogrzewania gospodarstw domowych i zakładów pracy z węglowego  

i olejowego na gazowe 

 

Główne zadania i czynności 

 

Uczeń tego technikum posiada kwalifikacje i kompetencje zawodowe oczekiwane przez pracodawców 

szeroko pojętej branży gazowniczej: 

 montuje się rury, armatury i urządzenia związane z przesyłem gazu w budynkach 

mieszkalnych i obiektach przemysłowych,  

 wykonuje  przyłącza do budynków, 

 instaluje kuchenki gazowe, bojlery, piecyki gazowe, sprawdza się ich szczelność,  

 wykonuje próby drożności przewodów wentylacyjnych. 

Zadania zawodowe to: 

 Przygotowywanie dokumentacji technicznej. 

 Organizowanie  robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 

 Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 

 Wykonywanie i nadzorowanie  budowy i eksploatacji sieci gazowych 

 Przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego sieci i instalacji gazu. 

 

Kwalifikacje i kompetencje 

Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów  

i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami. Technika gazownictwa powinna 

charakteryzować zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz zdolność do pracy  

w niesprzyjających warunkach środowiskowych. 

Technik gazownictwa powinien mieć wiedzę na temat rodzajów i elementów obiektów budowlanych, 

konstrukcji obiektów  budowlanych  i  technologii  ich  wykonania,  materiałów  budowlanych i ich 

właściwości, rodzajów instalacji budowlanych oraz ich elementów, rodzajów i elementów podziemnej 

infrastruktury terenu, materiałów stosowanych do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych 

oraz ich właściwości. 

 Dodatkowo technik gazownictwa sporządza dokumentację projektową gazociągów, przyłączy  

i instalacji gazowych,pracując w biurach, urzędach. Posługuje się dokumentacją projektową, 

kosztorysową oraz wykonawczą dotyczącą kolejnych faz procesu budowlanego. Uczeń zdobywa 

praktykę w kreśleniu z wykorzystaniem komputera stosując  program AutoCAD jak równieżwykonuje 

kosztorysy wspomagane m.in. programem Norma Pro i RODOS. 

 

 

 



Możliwość zatrudnienia 

 

Absolwenci jako wykwalifikowany personel techniczny znajdują zatrudnienie w firmach 

zakładających, serwisujących i konserwujących instalacje gazowe, a znajomość języków obcych 

dodatkowo daje możliwość zatrudnienia w krajach UE.  

 

Uczeń może podjąć pracę 

 w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci gazowych, 

stacjach gazowych, tłoczniach gazu, magazynach gazu,  

 przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych  

 w  biurach projektowych,  

 administracjach budynków mieszkalnych 

 w pogotowiu gazowym.  

 

 

Możliwość rozwoju 

 

Po ukończeniu technikum uczeń możne kontynuować naukę na wyższych uczelniach. 

Najczęściej wybierane są uczelnie techniczne, m.in. wydziały inżynierii środowiska, budownictwa 

oraz inne pokrewne kierunki kształcenia politechnicznego.  

 
Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa. 

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, 

aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy 

współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm,  

w naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line. 

W szkole odbywają się także szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, 

które od lat z nami współpracują, takie jak: Viega, Geberit, Kisan, Junkers, Thermaflex, Nibco. Po 

odbyciu takiego szkolenia uczeń otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technik geodetaz innowacją 

„Projektowanie architektoniczne  

z planowaniem przestrzennym” to  zawód,  

w którym będziesz zajmować się: 

 wykonywaniem pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywaniem wyników tych 

pomiarów 

 obsługą geodezyjną inwestycji 

budowlanych 

 wykonywaniem prac geodezyjnych 

związanych z nieruchomościami 

(podziały, rozgraniczenia, 

odtwarzanie przebiegu granic)  

 

 

Wprowadzona do zawodu innowacja sprawi, że zdobędziesz dodatkowe umiejętności 

w zakresie budownictwa:  

 wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, 

budowlanego i urbanistycznego;  

 rozpoznawania stylów architektonicznych; 

 projektowania nieskomplikowanych konstrukcyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie obiektów 

budowlanych;  

 wykonywania plansz oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych;  

w zakresie geodezyjnego planowania przestrzennego: 
 sporządzania map do celów projektowych; 

 sporządzania map planistycznych z wykazem przeznaczenia danego obszaru; 

 sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego 

 opracowania geodezyjnego projektu budowlanego w oparciu o miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu 

 rozpoznawania i charakteryzowania podstawowych działań gospodarki przestrzennej 

 

 

Geodeci to specjaliści w zakresie pomiarów, obsługi nieruchomości gruntowych i inwestycji 

budowlanych gospodarki narodowej.  

 
Główne zadania i czynności 

 

Technik geodeta może wykonywać czynności  związane z: 

 wykonaniem pomiarów sytuacyjno- wysokościowych, 

 opracowaniem map, planów zagospodarowania przestrzennego 

 wykonywaniem podziałów nieruchomości,  

 pozyskiwaniem, przetwarzaniem danych i obsługi systemów informacji o terenie. 

Zadania zawodowe to: 

 obsługa administracyjna ludności w zakresie geodezji, kartografii,  

 prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami, 

 dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w. terenie oraz danych archiwalnych) 

do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map 

ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach. 

 

 

 



Kwalifikacje i kompetencje 

 

Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów  

i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami. Technik geodeta jest dokładny  

i konsekwentny w realizacji zadań,  aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe, potrafi 

ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, współpracuje w zespole, posiada umiejętność 

logicznego myślenia i zastosowania teorii w praktyce oraz zdolności matematyczne i techniczne, 

posiada wyobraźnię przestrzenną, umiejętność planowania przestrzeni i posługiwania się rysunkiem 

technicznym. Pożądaną cechą zawodu geodety jest systematyczność, skrupulatność i zdolności 

organizacyjne. 

Praca w zawodzie geodety łączy pracę biurową (pozyskiwanie informacji z istniejącej bazy 

ewidencji gruntów, systemów informacji terenowej z wykorzystaniem geodezyjnych programów 

komputerowych) z praca terenową (prace pomiarowe z zastosowaniem geodezyjnego sprzętu np. 

tachimetrów, niwelatorów, GPS-ów). Prace geodezyjne charakteryzują się dużą różnorodnością. Są 

prowadzone na szlakach drogowych i kolejowych, ulicach miast i osiedli, w głębokich wykopach, 

zakładach przemysłowych i halach fabrycznych. Geodeci uczestnicząw realizacji różnego rodzaju 

budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu 

budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację 

powykonawczą. 

Możliwość zatrudnienia 

 

Charakter pracy geodety zależy nie tylko od wykonywanych czynności, ale również od 

instytucji, w której jest zatrudniony. Osoba wykonująca ten zawód znajduje zatrudnienie: 

 we własnej firmie (samozatrudnienie), 

 w administracja geodezyjnej wszystkich szczebli, 

 w firmach budowlanych, 

 w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, 

 w firmach górniczych, 

 w firmach zajmujących się poszukiwaniem ropy naftowej, gazu ziemnego 
 

 

Możliwość rozwoju 

 

Absolwenci naszego technikum geodezyjnego mogą kontynuować naukę na dowolnych uczelniach 

technicznych czy ekonomicznych. Wielu z nich wybiera studia wyższe prowadzące do tytułu inżyniera 

lub dyplomu magisterskiego na kierunkach geodezja i kartografia, budownictwo, gospodarka 

przestrzenna, architektura i urbanistyka.  
 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Od wielu już lat nasza szkoła współpracuje z firmami geodezyjnymi z terenów Płocka i okolic m.in. 

Biuro Usług Geodezyjnych Wiesław Kozłowski, Geodezja spółka jawna, Pryzmat.  

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Ponadto współpracujemy także z firmą TOPCON z Warszawy. Jest to firma zajmująca się dystrybucją 

sprzętu geodezyjnego. W ramach swojej działalności organizuje szkolenia, pokazy sprzętu i nowinek 

ze świata geodezyjnego np. pokaz tachimetru śledzącego, bezobsługowego, skaning 3-D, 

wykorzystanie technik fotogrametrycznych do opracowań kartometrycznych w geodezji . Rozwiązania 

te wykorzystywane są również w innych zawodach związanych np. z budownictwie , architekturze. W 

ramach nauki pracujemy na programach stosowanych w wykonawstwie geodezyjnym: WINKALK, 

OPERAT, EW-MAPA, AutoCAD. 



 

 

Technik ochrony środowiska  

z innowacją „Elementy kosmetologii” jest 

zawodem łączącym w sobie wiedzę z obszaru:  

 nauk przyrodniczych, 

  prawa w ochronie środowiska  

 nauk technicznych umożliwiających 

stosowanie nowych technologii.  

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska uzyskują wiedzę z zakresu biologii 

i ekologii oraz umiejętności technik pracy laboratoryjnej i zastosowania technik informatycznych w 

opracowywaniu i analizowaniu danych. Zawód technika ochrony środowiska stanowi szansę na pracę, 

w czasach, gdy stawia się na ochronę i odtworzenie zdegradowanego środowiska.  

 

W ramach wprowadzanej innowacji uczniowie opanują wiedzę teoretyczną jak i umiejętności 

praktyczne z zakresu kosmetologii: 

 pielęgnacja urody i powstrzymywanie procesów starzenia skóry, 

  przeprowadzenie diagnozy skóry, 

  tajniki produktów kosmetycznych, wykonywanie preparatów kosmetycznych w laboratorium 

(maseczki, kremy, mydła, toniki), 

  wykorzystanie metod analitycznych w chemii kosmetycznej, 

  analiza i zastosowanie wybranych surowców kosmetycznych.  

 

Główne zadania i czynności 

 

Technik ochrony środowiska może wykonywać czynności  związane z: 

 oceną stanu środowiska, 

 planowaniem i realizacją zadań związanych z ochroną środowiska  

Kwalifikacje i kompetencje 

 

Na zajęciach zawodowych teoretycznych i praktycznych uczeń zapozna się z metodami  badań wody, 

powietrza atmosferycznego, hałasu, gleby oraz ścieków. Będzie pobierał próbki komponentów 

środowiskowych do badań laboratoryjnych i terenowych oraz wykonywał ich oznaczenia  

w laboratorium chemicznym. Na podstawie wyników badań będzie oceniał stan środowiska oraz 

planował działania związane z monitorowaniem składników środowiska. Zdobędzie umiejętności, 

które pozwolą rozpoznać zagrożenia oraz określać ich wpływ na środowisko. Będzie planował 

i realizował zadania dotyczące ochrony wód, powietrza atmosferycznego, gleby oraz ochrony przed 

hałasem. 

 

Możliwość zatrudnienia 

 

Technik ochrony środowiska może być zatrudniony w ośrodkach badań i kontroli środowiska, 

terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, stacjach 

sanitarno- epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, 

stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, 

pracowniach ochrony środowiska biur projektowych, ośrodkach badawczo- rozwojowych 

zajmujących się ochroną środowiska, prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych, 

działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, 

kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp. 



 

Możliwość rozwoju 

 

Jeśli po ukończeniu szkoły uczeń zechce kontynuować naukę w swoim zawodzie, to może podjąć 

studia wyższe na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Warszawskiej w Płocku. Inne 

pokrewne do zawodu  kierunki to: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, analityka, 

ekoenergetyka, biotechnologia, biochemia, architektura krajobrazu, inżynieria ekologiczna, 

ekologistyka, edukacja ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, ekologia europejska, gospodarka 

przestrzenna, biologia, chemia, mikrobiologia. 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Uczniowie mają możliwość zdobywania  doświadczenie zawodowego  podczas miesięcznych praktyk: 

na terenie PKN Orlen oraz dwutygodniowe staże zagraniczne w Niemczech (w ramach programu 

unijnego) - wymienione miejsca praktyk są gwarantowane przez szkołę. 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

środowiska, Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków, Stacji Meteorologicznej Uniwersytetu 

Warszawskiego, Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych, Okręgowej Stacji Chemiczno-

Rolniczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Technik inżynierii sanitarnej 
z innowacją „Nowoczesne techniki 

łączenia rur” obejmuje dwa zawody: 

 

 monter sieci i instalacji sanitarnych 
czyli hydraulik 

oraz 

 technik inżynierii sanitarnej 

specjalizujący się worganizowaniu 

robót związanych z budową i 

eksploatacją sieci komunalnych oraz 

instalacji sanitarnych. 

 

Technicy inżynierii sanitarnej należą do grupy bardzo poszukiwanych pracowników dlatego,  

że instalacje sanitarne są integralną częścią większości obiektów budowlanych. Wybierając ten 

kierunek kształcenia  masz możliwość poznać wiedzę z zakresu nowoczesnych materiałów  

i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w krajach Europy,  a od wielu lat 

wprowadzanych na rynek polski. Po tym kierunku sam zaprojektujesz i wykonasz  instalację  

w każdym domu, biurze czy zakładzie przemysłowym. 

 

 

Główne zadania i wykonywane czynności 

 

Technik inżynierii sanitarnejmoże wykonywać czynności  związane z: 

- wykonywania obliczeń związanych z projektowaniem  sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, 

- prowadzeniem nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie 

budynku, 

-  lokalizowaniem i usuwaniem wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków. 

 

Zadania zawodowe to: 

 Przygotowywanie dokumentacji technicznej. 

 Organizowanie, prowadzenie  i koordynowanie  prac związanych z montażem i naprawą 

instalacji  sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.   

 Nadzorowanie  eksploatacji  sieci  wodociągowych  w  ramach  przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych lub spółek fachowych. 

 Kontrolowanie  jakości  wykonania  robót  instalacyjnych  i  sieciowych  oraz  zgodności  

z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego. 

 Wytyczanie i utrwalanie w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz ustalanie, zgodnie  

z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń. 

 Przeprowadzanie prób szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych i sieci 

komunalnych. 

 Może zajmować się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast 

i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów. 

 
 

 

Kwalifikacje i kompetencje 

 

Technik inżynierii sanitarnej powinien mieć wiedzę na temat rodzajów i elementów obiektów 

budowlanych, konstrukcji obiektów budowlanych i technologii ich wykonania, materiałów 

budowlanych i ich właściwości, rodzajów instalacji budowlanych oraz ich elementów, rodzajów  

i elementów podziemnej infrastruktury terenu, materiałów stosowanych do budowy sieci 

komunalnych i instalacji sanitarnych oraz ich właściwości. Nauka zawodu odbywa się na 

przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Uczeń nabywa 



umiejętności obliczeń projektowych, opracowań graficznych dokumentacji, rozdziela, zleca  

i nadzoruje wykonywanie robót montażowych i ich odbiór Posługuje się dokumentacją projektową, 

kosztorysową oraz wykonawczą dotyczącą kolejnych faz procesu budowlanego. Uczeń zdobywa 

praktykę w kreśleniu z wykorzystaniem komputerastosując program AutoCAD jak równieżwykonuje 

kosztorysywspomagane m.in. programem Norma Pro i RODOS. 

 

 

Możliwości zatrudnienia 

 

Praca technika inżynierii sanitarnejjest zróżnicowana. Wiąże się ona z kontaktami z ludźmi: 

z klientami – np. lokatorami bloku, wykonawcami (monterami), sprzedawcami materiałów (rur, 

złączek itp.) oraz pracownikami instytucji współpracujących. Ponadto zajmuje się dokumentowaniem 

robót (sprawozdanie z wykonania usługi), gospodarką materiałową (zakupem, wydawaniem  

i rozliczaniem zużycia materiałów), oraz przyjmowaniem należności za wykonane prace i płaceniem 

za dostarczone materiały 

Zdobycie zawodu daje możliwość zatrudnienia zarówno w przedsiębiorstwach budowlanych, 

zajmujących się wyposażaniem budynków w instalacje budowlane , jak i w zakładach zajmujących się 

projektowaniem instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych 

Absolwent może podjąć pracę:  

 w przedsiębiorstwach instalacyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 

 przedsiębiorstwach energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych, 

 w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, 

 w zakładach ochrony środowiska 

 placówkach handlowych branży instalacji sanitarnych 

 jednostkach administrujące spółdzielnie mieszkaniowe 

 

 

Możliwości rozwoju 

 

Po ukończeniu technikum uczeń możne kontynuować naukę na wyższych uczelniach. 

Najczęściej wybierane są uczelnie techniczne, m.in. wydziały inżynierii środowiska, budownictwa 

oraz inne pokrewne kierunki kształcenia politechnicznego.  

 

 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa. 

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

W szkole odbywają się także szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, 

które od lat z nami współpracują, takie jak: Viega, Geberit, Kisan, Junkers, Thermaflex, Nibco. Po 

odbyciu takiego szkolenia uczeń otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.  

 

 

 

 

 



 

Technik  urządzeń  i  systemów  

energetyki  odnawialnej   

 projektuje   

i   

 nadzoruje  wykonanie  instalacji 

sanitarnych i grzewczych,  

wyposażonych w urządzenia i systemy 

energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, kotły na biomasę, 

przeznaczonych do ogrzewania budynków i 

poboru ciepłej wody 

 

 

Główne zadania i czynności 

 

Technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może wykonywać czynności związane z : 

 montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 

 konserwacją oraz naprawami urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  

 kontrolowaniem pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  

 sporządzaniem kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. 

Zadania zawodowe to: 

 Wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych. 

 Ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych. 

 Budowa lub nadzór techniczny instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie 

Budynku. 

 Organizowanie prace związane z montażem  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  

oraz sporządza wymaganą dokumentację. 

 

Kwalifikacje i kompetencje 

Praca wykonywana przez technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wymaga 

zdolności technicznych, umiejętności pracy pod presją czasu, otwartości na zmiany oraz umiejętności 

współdziałania z innymi pracownikami. Niezbędne są umiejętności planowania i organizacji pracy 

oraz dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji. 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien mieć wiedzę na temat źródeł 

energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, zasobów energii w Polsce oraz możliwości ich 

wykorzystania, procesów wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej. Musi rozróżniać 

obiekty energetyczne, określać ich wpływ na środowisko oraz charakteryzować systemy energetyki 

odnawialnej. Powinien wiedzieć, jakie są możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej w budownictwie, znać prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania 

paliw. 

 Uczeń zdobywa praktykę w kreśleniu z wykorzystaniem komputera stosując  program 

AutoCAD jak równieżwykonuje kosztorysy wspomagane m.in. programem Norma Pro i RODOS. 

 

 

 



Możliwość zatrudnienia 

 

Absolwenci jako wykwalifikowany personel techniczny znajdują zatrudnienie w firmach 

zakładających, serwisujących i konserwujących urządzenia i systemy energetyki odnawialnej 

(kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę), a znajomość języków obcych dodatkowo daje 

możliwość zatrudnienia w krajach UE.  

Uczeń może podjąć pracę 

  w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności kolektorów 

słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, 

 przedsiębiorstwach montażowych w/w systemów, 

 w  biurach projektowych,  

 wydziałach ochrony środowiska.  

 

 

Możliwość rozwoju 

 

Po ukończeniu technikum uczeń możne kontynuować naukę na  wyższych uczelniach. Najczęściej 

wybierane są uczelnie techniczne, m.in. wydziały inżynierii środowiska, budownictwa związanych z 

energetyką, elektrotechniką. 

 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa. 

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, 

aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy 

współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm, w 

naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line. 

W szkole odbywają się także szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, 

które od lat z nami współpracują, takie jak: Viega, Geberit, Kisan, Junkers, Thermaflex, Nibco. Po 

odbyciu takiego szkolenia uczeń otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monter izolacji budowlanych  

wykonuje izolacje przeciwwilgociowe  cieplne, 

dźwiękochłonne i przeciwdrganiowe w 

budynkach oraz innych budowlach. 

 

 

Główne zadania i czynności 

 

Monter izolacji budowlanych realizuje zadania związane z: 

  analizowaniem rysunków roboczych i na ich podstawie ustalaniem zakresu i rodzaju robót 

izolacyjnych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn, 

 oceną jakości materiałów izolacyjnych, 

 wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych w budynkach, 

 wykonywaniem izolacji cieplnych w budynkach, 

 wykonywaniem izolacji przeciwdźwiękowych w budynkach, 

 obsługą urządzeń i maszyn budowlane służących do transportu materiałów, przygotowania 

podłoża pod izolacje, podgrzewania materiałów izolacyjnych itd. 

 
 

Kwalifikacje i kompetencje 

Wykonywanie zawodu montera izolacji budowlanych  wymaga dużej sprawności fizycznej, 

wytrzymałości, skrupulatności i umiejętności technicznych. Do odpowiedniego wypełniania 

obowiązków są przydatne umiejętności: komunikacji oraz organizacji pracy. Niezbędne jest też 

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, 

szkiców, wykresów, a także dokumentacji technicznych i technologicznych. 

Monter izolacji budowlanych powinien mieć wiedzę o rodzajach i elementach obiektów 

budowlanych, elementach instalacji budowlanych, materiałach budowlanych i ich zastosowaniu. 

Powinien znać zasady sporządzania rysunków budowlanych i ich przestrzegać oraz  umieć 

wykonywać szkice robocze, a także rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w 

budownictwie. Na tym stanowisku bardzo istotna jest także umiejętność rozpoznawania elementów 

zagospodarowania terenów budów. 

Monter izolacji budowlanych musi mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania 

podłoży pod izolacje budowlane, wykonywania izolacji wodochronnych, termicznych, akustycznych 

oraz przeciwdrganiowych, wykonywania izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych, wykonywania 

prac związanych z konserwacją i naprawą  izolacji budowlanych. Potrzebna może się okazać także 

umiejętność obsługi maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy. 

 

 

Możliwość zatrudnienia 

 

Praca montera izolacji budowlanych najczęściej jest wykonywana w systemie jednozmianowym, ale 

ponieważ przy wykonywaniu obowiązków bardzo sprzyjające są dobre warunki atmosferyczne, prace 

mogą być wówczas przedłużane albo nawet wykonywane w systemie dwuzmianowym. Trzeba się też 

liczyć z koniecznością wykonywania prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Monter 

izolacji budowlanych pracuje w zespołach, pod nadzorem przełożonego. Jego obowiązki są często 

rutynowe i obwarowane licznymi normami, przepisami i instrukcjami. Jest to praca na wysokości. 

Monter izolacji budowlanych jest narażony na kontakt z materiałami niebezpiecznymi dla zdrowia. 

Jego praca wiąże się z długimi dojazdami i wyjazdami służbowymi. 
 

 



Możliwość rozwoju 

 

Dla zawodu monter izolacji budowlanych przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego mogą prowadzić 

do następujących  zawodów: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-

tynkarz, monter izolacji przemysłowych, betoniarz-zbrojarz. Po ukończeniu branżowej szkoły I 

stopnia absolwent będzie miał możliwość uzupełnienia wykształcenia i kontynuacji nauki w 

branżowej szkole II stopnia. Posiadając świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia 

wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku: budownictwo, 

architektura. 

 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa. Ponadto szkoła posiada warsztaty, wyposażone w nowoczesne narzędzia 

i sprzęt, w których są zorganizowane odpowiednie  stanowiska  do kształcenia praktycznego. 

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, 

aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy 

współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm, w 

naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line. W 

ostatnim czasie nasi uczniowie uczestniczyli w następujących formach szkolenia, zakończonych 

uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu. 

Uczniowie zapoznają się z obsługą programów do kosztorysowania: RODOS i Norma Pro w pełnym 

zakresie. Na zajęciach dokumentacji technicznej wykorzystuje  nowoczesne narzędzia rysunkowe, 

jakimi są programy graficzne, a w szczególności AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Monter izolacji przemysłowych: 

 wykonuje   

 konserwuje  

 naprawia  

izolacje obiektów i  urządzeń przemysłowych, 

takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki 

ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, 

komory i urządzenia  chłodnicze,  wentylatory  i 

elektrofiltry oraz  izolacje instalacji  

sanitarnych w  budynkach.  

Główne zadania i czynności 

 

Monter izolacji przemysłowych realizuje zadania związane z: 

 wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach 

i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w różnego typu 

zakładach przemysłowych, 

 wykonywaniem izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do 

przechowywania i transportu gazów,  w szczególności w rafineriach, zakładach  chemicznych, 

na  platformach wiertniczych i w przemyśle spożywczym, 

 Wykonywaniem izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych wentylatorów przemysłowych, 

turbin i  innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu, 

 wykonywaniem izolacji  ogniochronnych zabezpieczających różne obiekty i instalacje 

przemysłowe  przed ogniem, w szczególności na platformach wiertniczych i w rafineriach, 

 wykonywaniem izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków, 

  wykonywaniem robót towarzyszących, takich jak: wykonywanie i montaż płaszcza 

ochronnego dla izolacji, wykonywanie i montaż konstrukcji wsporczej dla izolacji i płaszcza 

ochronnego, 

 sporządzaniem szkiców roboczych i rysunków izometrycznych wykonywanych izolacji 

przemysłowych. 

 

 

Kwalifikacje i kompetencje 

 

Wykonywanie zawodu montera izolacji przemysłowych wymaga takich cech, jak: 

spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna, sprawność manualna, zmysł równowagi. Monter izolacji 

przemysłowych powinien być sprawny ruchowo oraz umieć pracować w zespole. 

Monter izolacji przemysłowych powinien mieć wiedzę o rodzajach i elementach instalacji 

przemysłowych, powinien rozróżniać konstrukcje instalacji przemysłowych i znać techniki ich 

wykonywania, rozpoznawać materiały izolacyjne i umieć określić ich zastosowanie, rozróżniać 

rodzaje i elementy składowe dokumentacji technicznej stosowanej w instalacjach przemysłowych, 

umieć wykonywać pomiary związane z robotami izolacyjnymi, rozpoznawać elementy 

zagospodarowania terenu budowy, rodzaje rusztowań i pomostów roboczych. 

Aby wykonywać zawód montera izolacji przemysłowych, trzeba mieć doświadczenie  

w wykonywaniu montażu izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych, wykonywaniu montażu izolacji 

akustycznych i przeciwdrganiowych, wykonywaniu montażu izolacji ogniochronnych, wykonywaniu 

montażu płaszczy ochronnych, konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych. W tym 

zawodzie niezbędna jest także umiejętność posługiwania się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem 

oraz dokumentacją techniczną i obowiązującymi instrukcjami. 

 

 

 

 



Możliwość zatrudnienia 

 

Monter izolacji przemysłowych głównie wykonuje swoją pracę na powietrzu i jest narażony na różne 

warunki atmosferyczne. Wykonuje różnego rodzaju izolacje (termiczne, akustyczne, ogniochronne, 

zimnochronne instalacji przemysłowych). W zależności od miejsca pracy może mieć styczność  

z substancjami niebezpiecznymi (chemikalia, substancje łatwopalne), być narażony na pylenie lub 

zapachy różnych instalacji. W trakcie pracy współpracuje z innymi monterami i specjalistami 

zatrudnionymi na budowie. Zwykle pracuje w stałych godzinach pracy (gdy są awarie lub terminowe 

pilne zlecenia musi pracować dłużej). Często służbowo jedzie do pracy przy instalacjach znacznie 

oddalonych od miejsca zamieszkania. 

 

 

Możliwość rozwoju 

 

Dla zawodu monter izolacji przemysłowych przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego mogą 

prowadzić do następujących  zawodów: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji 

budowlanych, blacharz, monter systemów rurociągowych,  monter sieci i instalacji sanitarnych.Po 

ukończeniu  branżowej szkoły I stopnia absolwent będzie miał możliwość uzupełnienia wykształcenia 

i kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia.Posiadając świadectwo dojrzałości (matura) można 

rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku: 

budownictwo, architektura. 

 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców (KAEFER) praktyki zawodowe, w ramach których wykonują 

prace użyteczne dla społeczeństwa. Ponadto szkoła posiada warsztaty, wyposażone w nowoczesne 

narzędzia i sprzęt, w których są zorganizowane odpowiednie stanowiska do kształcenia praktycznego. 

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, 

aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy 

współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm,  

w naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line.  

W ostatnim czasie nasi uczniowie uczestniczyli w następujących formach szkolenia, zakończonych 

uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu. 

Uczniowie zapoznają się z obsługą programów do kosztorysowania: RODOS i Norma Pro w pełnym 

zakresie. Na zajęciach dokumentacji technicznej wykorzystuje  nowoczesne narzędzia rysunkowe, 

jakimi są programy graficzne, a w szczególności AutoCAD. 

 

 

 

 

 



 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnychz 

innowacją „Nowoczesne techniki łączenia rur” 

wykonuje roboty przygotowawcze związane z: 

 budową sieci komunalnych 

(wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych oraz sieci i węzłów 

ciepłowniczych) 

 montażem instalacji sanitarnych 

(wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych) 

  wykonywaniem robót związanych  

z konserwacją sieci i instalacji.

Główne zadania i czynności 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych  realizuje zadania związane z: 

  montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

 montażem przyłączy wodno-kanalizacyjne, urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, 

gazu, przewodów kanalizacyjnych itp. 

  budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych, 

 budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów 

ciepłowniczych, 

 konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych, 

 konserwacją instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, 

 wymianą uszkodzonych urządzeń, 

 usuwaniem awarii wodociągowych. 

 

 

Kwalifikacje i kompetencje 

 

Wykonywanie zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych wymaga sprawności fizycznej, 

gotowości  do  pracy  w  zmiennych  warunkach,  podzielności  i  koncentracji  uwagi,  dokładności i 

dyspozycyjności. Ze względu na specyfikę zawodu od montera sieci i instalacji sanitarnych wymaga 

się także samodzielności w podejmowaniu decyzji, umiejętności pracy pod presją czasu i w trudnych 

warunkach oraz umiejętności pracy w zespole. 

Monter sieci i instalacji sanitarnych powinien mieć wiedzę o rodzajach i elementach obiektów 

budowlanych, konstrukcjach obiektów budowlanych i technologii ich wykonania, materiałach 

budowlanych i ich właściwościach, rodzajach instalacji budowlanych oraz ich elementach, rodzajach i 

elementach  podziemnej infrastruktury terenu, materiałach stosowanych do budowy sieci 

komunalnych i instalacji sanitarnych oraz ich właściwościach. Powinien umieć sporządzać rysunki 

techniczne oraz szkice robocze, rozróżniać urządzenia energetyczne stosowane w  sieciach 

komunalnych i instalacjach sanitarnych, znać rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci 

komunalnych oraz instalacji sanitarnych, rozróżniać rodzaje gruntów oraz określać ich właściwości, 

określać sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopów. Aby 

wykonywać zawód montera sieci i instalacji sanitarnych, trzeba mieć doświadczenie w wykonywaniu 

robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji 

sanitarnych, wykonywaniu  robót  związanych z budową  sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,  wykonywaniu  montażu  instalacji wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych, wykonywaniu robót 

związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. 

 



Możliwość zatrudnienia 

 

Jest to praca fizyczna. Monter sieci i instalacji sanitarnych pracuje zarówno w zespołach jak  

i indywidualnie. Rożne są warunki pracy np. w zakładach produkcyjnych, na budowach, w budynkach 

– praca często na dużych wysokościach, w wykopach lub pod ziemią.  

W trakcie pracy mogą występować zagrożenia dla zdrowia spowodowane ulatniającymi się 

substancjami, hałasem, drganiami, trudnymi warunkami atmosferycznymi, pracą na wysokości, w 

wykopach i studniach.  

Zawodu tego nie mogą wykonywać osoby mające przeciwwskazania do podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów. 

 

Możliwość rozwoju 

 

Dla zawodu monter sieci i instalacji sanitarnych przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego mogą 

prowadzić do następujących zawodów: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji 

budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji 

przemysłowych, monter systemów rurociągowych. Po ukończeniu szkoły branżowej szkoły I stopnia 

absolwent będzie miał możliwość uzupełnienia wykształcenia i kontynuacji nauki w branżowej szkole 

II stopnia.Posiadając świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do 

licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i 

budowa maszyn.  

 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów (hydraulików), którzy mogą być zatrudnieni 

w wielu firmach specjalizujących się w hydraulice i firmach ogólnobudowlanych. Osoby 

przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową. Monterzy sieci i instalacji 

poszukiwani są i zatrudniani na dobrych warunkach w licznych firmach zagranicznych. 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa. Ponadto szkoła posiada warsztaty, wyposażone w nowoczesne narzędzia 

i sprzęt, w których są zorganizowane odpowiednie  stanowiska  do kształcenia praktycznego. 

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Szkoła współpracuje z wieloma firmami instalacyjnymi: Junkers, Vesbo, Viega, Kisan, Geberit,  itp.  

 

Oprócz zajęć praktycznych, które odbywają się na warsztatach przy naszej szkole, uczniowie mają 

możliwość uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez w/w firmy zewnętrzne. Często 

szkolenia potwierdzone są certyfikatami ukończenia kursu np.: łączenie rur z tworzyw sztucznych. 

 

 

 

 



 

 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie    

wykonuje: 

 montaż  systemów  suchej zabudowy 

 roboty malarsko-tapeciarskie 

 roboty posadzkarskie i okładzinowe. 

 

Główne zadania i czynności 

 

Monter  zabudowy  i  robót  wykończeniowych  w  budownictwie  realizuje zadania związane z: 

  pracami wykończeniowymi w gotowych budynkach, 

 montażem ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudową konstrukcji dachowych,  

 wykonywaniem okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy, 

 zabudową ciągów wszelkich instalacji budowlanych, 

  robotami malarskimi, tapeciarskimi, posadzkarskimi i okładzinowymi, 

 szacowaniem ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót. 

 

 

Kwalifikacje i kompetencje 

 

Wykonywanie  zawodu  montera  zabudowy  i  robót  wykończeniowych  w  budownictwie  wymaga 

spostrzegawczości, umiejętności koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej. Do odpowiedniego 

wypełniania obowiązków w tym zawodzie są przydatne: umiejętność komunikacji oraz odporność na 

stres. 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien mieć wiedzę na temat: 

rodzajów i elementów obiektów budowlanych, elementów instalacji budowlanych, materiałów 

budowlanych i ich zastosowania. Powinien znać zasady sporządzania rysunków budowlanych i ich 

przestrzegać, umieć wykonywać  szkice robocze, a także rozróżniać rodzaje i  elementy dokumentacji  

stosowanej w budownictwie. Bardzo istotna jest także umiejętność rozpoznawania elementów 

zagospodarowania terenów budów. 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie musi mieć doświadczenie  

w montowaniu systemów suchej zabudowy, wykonywaniu robót malarskich, tapeciarskich,  

posadzkarskich i  okładzinowych. Jest  mu także  potrzebna umiejętność analizowania  dokumentacji  

budowlanej. 

 

 

Możliwość zatrudnienia 

 

Jest to praca fizyczna. Praca montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

w zależności od miejsca zatrudnienia może się odbywać w zespole lub samodzielnie. Polega na 

wykonywaniu schematycznych, powtarzających się czynności w stałych godzinach pracy. Jest to 

zawód charakteryzujący się wzrostem liczby zleceń w trakcie sezonowego nasilenia prac 

budowlanych - w tym czasie trzeba się liczyć z pracą zmianową. Większość prac jest wykonywana 

wewnątrz budynków, wyjątkowo trzeba pracować na zewnątrz oraz na rusztowaniach (na wysokości). 

Jest to zawód, w którym bardzo częste jest prowadzenie własnej działalności, które wiąże się z dużą 

konkurencją i częstymi wyjazdami. 

 

 



Możliwość rozwoju 

 

Dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przykładowe ścieżki 

rozwoju zawodowego mogą prowadzić do następujących  zawodów: monter izolacji budowlanych, 

murarz-tynkarz.  Po ukończeniu szkoły branżowej szkoły I stopnia absolwent będzie miał możliwość 

uzupełnienia wykształcenia i kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia. Posiadając świadectwo 

dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu 

magisterskiego na kierunku: budownictwo, architektura itp. 

 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa (np. w Urzędzie Miasta, płockich szkołach, przedszkolach). Ponadto 

szkoła posiada warsztaty, wyposażone w nowoczesne narzędzia i sprzęt, w których są zorganizowane 

odpowiednie  stanowiska  do kształcenia praktycznego. 

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, 

aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy 

współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm,  

w naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line.  

W ostatnim czasie nasi uczniowie uczestniczyli w następujących formach szkolenia, zakończonych 

uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu. 

Uczniowie zapoznają się z obsługą programów do kosztorysowania: RODOS i Norma Pro w pełnym 

zakresie. Na zajęciach dokumentacji technicznej wykorzystuje  nowoczesne narzędzia rysunkowe, 

jakimi są programy graficzne, a w szczególności AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Murarz-tynkarzwykonuje z kamienia, 

cegły, bloczków, pustaków itp. konstrukcyjne  

i niekonstrukcyjne elementy budynków, a także 

prowadzi w tym zakresie prace remontowe  

i konserwatorskie. Wykonuje także tynki  

w budynkach i innych budowlach z różnych 

rodzajów zapraw za pomocą ręcznych narzędzi, 

sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do 

przygotowania zapraw. 

 

Główne zadania i czynności 

 

Murarz-tynkarz realizuje zadania związane z: 

 przygotowaniem zapraw murarskich, 

 wykonywaniem  z  różnych  materiałów  murów  pełnych  lub  z  otworami  okiennymi   

i  drzwiowymi,  kanałami dymowymi i wentylacyjnymi, o różnej grubości, 

 wykonywaniem łuków i sklepień, murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina, 

gzymsów, kominów itd. 

 osadzaniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej, 

 montażem i demontażem rusztowań do robót murarskich, 

 wykonywaniem remontów i rozbiórek konstrukcji murowych, 

 przygotowywaniem różnych podłoży pod wykonanie tynku, 

 przygotowaniem zapraw tynkarskie, 

 osadzaniem kratek wentylacyjnych, 

 naprawą istniejących tynków, 

 oceną przydatność materiałów do wykonania robót murarskich i tynkarskich. 

 

 

Kwalifikacje i kompetencje 

 

Od osoby wykonującej ten zawód wymaga się dobrej kondycji fizycznej, wytrzymałości na 

długotrwały wysiłek, dokładności i samokontroli oraz wyobraźni przestrzennej. Powinna ona mieć 

rozwinięte zdolności komunikacyjne ze względu na pracę w zespole. 

Murarz-tynkarz  powinien  mieć  wiedzę  na  temat: rodzajów i elementów obiektów  budowlanych, 

elementów instalacji budowlanych, materiałów budowlanych i ich zastosowania. Powinien znać 

zasady sporządzania rysunków budowlanych i ich przestrzegać oraz umieć wykonywać szkice 

robocze, a także rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie. Bardzo 

istotna jest także umiejętność rozpoznawania elementów zagospodarowania terenów budów. 

Aby wykonywać zawód murarz-tynkarz, powinno się mieć podstawowe umiejętności wykonywania: 

zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, murowanych konstrukcji budowlanych, 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych, remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych, 

napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Niezbędna jest  także  umiejętność czytania  ze 

zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków i szkiców. 

Przydatna może być umiejętność obsługi maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu 

budowy oraz podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów 

(przenośników taśmowych, pomp do zapraw, wyciągów budowlanych) oraz do przygotowania 

zaprawy (mieszarek i betoniarek). 

 

 



 

Możliwość zatrudnienia 

 

Murarz-tynkarz pracuje najczęściej w zespole. Wykonuje monotonne czynności, musi mieć gotowość 

do pracy w dużym tempie. Pracuje zarówno na powietrzu, jak i wewnątrz budowanych lub 

remontowanych budynków. Może być narażony na zmienne warunki atmosferyczne, a większość 

pracy wykonuje na wysokości. Praca ta wiąże się z częstymi wyjazdami poza miejsce zamieszkania. 

Liczba zleceń zwiększa się w okresie letnim. 

 

Możliwość rozwoju 

 

Dla zawodu murarz-tynkarz przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego mogą prowadzić do 

następujących  zawodów: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter 

izolacji budowlanych.  Po ukończeniu szkoły branżowej szkoły I stopnia absolwent będzie miał 

możliwość uzupełnienia wykształcenia i kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia.Posiadając 

świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub 

dyplomu magisterskiego na kierunku: budownictwo, architektura itp. 

 

Gdzie praktyki – z kim współpracujemy 

 

Współpraca Zespołu Szkół Budowlanych z pracodawcami ma wieloletnią tradycję. Uczniowie od 

lat odbywają u lokalnych pracodawców praktyki zawodowe, w ramach których wykonują prace 

użyteczne dla społeczeństwa. Ponadto szkoła posiada warsztaty, wyposażone w nowoczesne narzędzia 

i sprzęt, w których są zorganizowane odpowiednie  stanowiska  do kształcenia praktycznego. 

 

Jakie dodatkowe kursy i szkolenia 

 

Aktualnie współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej i instalacyjnej. Dbamy o to, 

aby nasi uczniowie poznawali wszelkie nowinki technologiczne, materiałowe, w związku z tym przy 

współpracy z firmami organizowane są kursy i szkolenia w różnych formach: w siedzibach firm,  

w naszej szkole, ale także coraz bardziej popularna staje się forma organizowana kursów on-line.  

W ostatnim czasie nasi uczniowie uczestniczyli w następujących formach szkolenia, zakończonych 

uzyskaniem zaświadczenia lub certyfikatu. 

Uczniowie zapoznają się z obsługą programów do kosztorysowania: RODOS i Norma Pro w pełnym 

zakresie. Na zajęciach dokumentacji technicznej wykorzystuje  nowoczesne narzędzia rysunkowe, 

jakimi są programy graficzne, a w szczególności AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 


