


 wykonuje roboty budowlane związane z pracami murarskimi, tynkarskimi, betoniarsko- 
zbrojarskimi, montażowymi;

 organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty 
budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe;

 organizuje i kontroluje roboty związane z utrzymaniem obiektów 
budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

 sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową.

 Dzięki nam:

 poznasz specjalistyczne programy: AutoCAD, ArCon, Norma, Rodos wykorzystywane w 
pracy przez technika budownictwa,

 otrzymasz solidne podstawy do dalszego kształcenia na politechnice,

 będziesz mógł pracować w biurach projektowych, firmach wykonawczych lub prowadzić własną
działalność,

 po potwierdzeniu kwalifikacji właściwych dla swego zawodu możesz uzyskać również dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa lub technik dróg i mostów 
kolejowych.



Uczniem klasy pierwszej technikum może zostać każdy (chłopcy i
dziewczęta), kto:

 ... chce zostać technikiem budownictwa,

 ... ma dobry stan zdrowia (sprawdź, czy powinieneś wybrać klasę
technik budownictwa),

 ... nie ma przeciwwskazań do zawodu,

 ... pomyślnie przebrnął przez rekrutację.



Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie

Czy masz przekonanie, że budownictwo jest ważną dziedziną, bo zawsze
będzie się budować bądź remontować domy?

1 0

Czy dostrzegasz i odróżniasz kształty? 1 0

Czy jesteś spostrzegawczy? 1 0

Czy jesteś cierpliwy? 1 0

Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną? 1 0

Czy masz dobre relacje z ludźmi? 1 0

Czy jesteś odporny na warunki atmosferyczne? 1 0

Czy masz dobre zdrowie? 1 0

Czy masz dobrą kondycję fizyczną? 1 0

Czy lubisz uczyć się fizyki i matematyki? (w tych przedmiotach kształcimy
na poziomie rozszerzonym)

1 0

Dodaj wszystkie punkty. Jeśli uzyskałeś:

Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, 
który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć 
dokładnie decyzję skonsultować się doradcą zawodowym.

Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może 
istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji 
fizycznych.
Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je

przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą 
zawodowym.
Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym
zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych 
informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i 
skonsultować się doradcą zawodowym.



 dobry ogólny stan zdrowia;

 odporność na wpływ długotrwałych, 
niekorzystnych warunków atmosferycznych;

 wyobraźnia przestrzenna;

 spostrzegawczość i koncentracja uwagi;

 odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych;

 zrównoważenie emocjonalne.



Przeciwwskazania zdrowotne

Czy masz problemy z kręgosłupem?

Czy powinieneś nosić okulary?

Czy cierpisz na choroby reumatoidalne?

Czy masz choroby uszu?

Czy masz zaburzenia równowagi, skłonności do omdleń?

Czy masz płaskostopie?

Czy masz problemy z kondycją?

Czy często cierpisz na chorobę dróg oddechowych?

Czy cierpisz na choroby krążenia?

Czy jesteś alergikiem?

Czy masz lęk wysokości?

W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe
pytania, odpowiedziałeś „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem

medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz
przeciwwskazania zdrowotne

do wykonywania pracy w zawodzie technika
budownictwa. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do

pracy w zawodzie. Warto, abyś szczegółowo zapoznał się z tymi
przeciwwskazaniami.

Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.



 upośledzenie układu ruchu - ograniczenie sprawności dużych stawów, stany po 
amputacji kończyn, duże skrzywienie kręgosłupa, znaczne płaskostopie, dyskopatia, 
choroby reumatoidalne;

 przewlekłe schorzenia układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze;

 przewlekłe choroby układu oddechowego - schorzenia oskrzeli, dychawica oskrzelowa,
przewlekłe choroby krtani;

 cukrzyca;

 wady wzroku i schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku i ograniczające pole widzenia -
oczopląs, brak widzenia obuocznego, zaburzenia stereoskopii (dopuszczalna jest nadwzroczność 
małego stopnia nie wymagająca korekcji);

 znacznego stopnia upośledzenie słuchu i przewlekłe stany zapalne uszu;

 choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego
- padaczka, polineuropatie, niedowłady kończyn;

 choroby psychiczne;

 zaburzenia równowagi i skłonności do omdleń;

 lęk wysokości;



W trakcie nauki uczeń uzyska kwalifikacje:

BUD.12 Wykonywanie robót malarskich i tynkarskich.
BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Wszystkie egzaminy zawodowe przeprowadza Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Poznaniu na terenie szkoły.

Pomyślne zdanie egzaminów z wymienionych kwalifikacji automatycznie daje 
tytuł technika budownictwa.

Uczniowie odbywają praktyki w firmach i przedsiębiorstwach

                w wymiarze 280 godzin ( 8 tygodni).
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