Technikum budowlane
W wyniku kształcenia w technikum budowlanym absolwent uzyska

tytuł technika budownictwa i przygotowanie do pracy w bezpośrednim
wykonawstwie, a po odbyciu stażu zawodowego możliwość uzyskania
uprawnień budowlanych.
CELE KSZTAŁCENIA:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zdania trzech egzaminów potwierdzających
kwalifikacje:
Nr kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Termin egzaminu

B.16

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

koniec pierwszego semestru klasy III

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

koniec klasy III

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Koniec pierwszego semestru klasy IV

ZAJĘCIA ZAWODOWE:












Podstawy budownictwa
Konstrukcje budowlane
Technologia robót budowlanych
Organizacja robót budowlanych
Kosztorysowanie robót
Ekonomika przedsiębiorstw
Język obcy zawodowy
Pracownia dokumentacji technicznej
Pracownia technologii i organizacji robót
Pracownia kosztorysowania robót

W

trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego
w Giżycku, a także praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i firmach budowlanych. Szkoła nawiązała w tym zakresie
współpracę z przedsiębiorcami budowlanymi z naszego rejonu. Po zakończeniu nauki uczniowie będą mieli dobre
podstawy do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych.
PRAKTYKI ZAWODOWE:

dwa tygodnie w klasie drugiej
dwa tygodnie w klasie trzeciej

Technik

budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: budową domów jednorodzinnych,
wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót
budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.
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. Zdecydowana większość
techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania,
części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady
deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów
i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.
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