
TECHNIK BUDOWNICTWA
Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma szczególne 
znaczenie  w  gospodarce  kraju.  Zatem  zapotrzebowanie  na 
fachowców budowlanych zawsze będzie istniało.

Podstawowym celem  kształcenia  w  zawodzie  technik 
budownictwa  jest  przygotowanie  absolwenta  
do  organizowania  i  prowadzenia  prac  budowlanych, 
opracowywania  dokumentacji  budowlanej,  kierowania 
zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego 
oaz  kontroli   i  oceny  jakości  wykonywanych  prac,  wyrobów 
i  usług.  Technik  budownictwa  po  zakończeniu  określonego 
stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych może ubiegać 
się  o  zdobycie  uprawnień  budowlanych  pozwalających  
na  projektowanie  obiektów  budowlanych  i  samodzielne 
kierowanie wznoszeniem budowli.
Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku technika 
w  przedsiębiorstwach  budowlanych,  wytwórniach 
prefabrykatów,  laboratoriach  materiałów  i  wyrobów 
budowlanych,  administracjach  budynków,  urzędach  nadzoru 
budowlanego,  urzędach  administracji  państwowej  
i  samorządowej,  instytucjach  naukowo-badawczych, 
pracowniach  konserwacji  zabytków,  biurach  projektów.  Może 
również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 
świadczenia usług budowlanych. 
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć m. 
in.:
- posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice 
robocze i rysunki budowlane,
- przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów,
-  planować   zagospodarowanie  elementów  małego  osiedla,  
z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka  
i jego potrzeb,
- projektować elementy konstrukcyjne budowli,
-  dobierać  materiały,  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  do 
wykonania określonych zadań, 
- wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych,
- ustalać metody realizacji robót, dokonywać podziału zadań dla 
zespołów roboczych i kierować przebiegiem robót,
-  przeprowadzać  kontrolę  jakości  i  ocenę  wykonania 
podstawowych robót budowlano - montażowych,
- prowadzić bieżącą dokumentację budowy,
- wykonywać  kalkulacje robót,  sporządzać  kosztorysy i  oferty 
przetargowe,
- wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie 
technik budownictwa,
- podejmować i prowadzić działalność gospodarczą. 

Dysponujemy pracownią wyposażoną w sprzęt multimedialny  
i  programy  do  sporządzania  projektów  budowlanych 
(AutoCAD),  kosztorysów  inwestorskich  i  ofertowych  (Norma-
Pro). Zajęcia z wykorzystaniem ww. programów odbywają się 
w pracowni komputerowej.

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 

facebook.com/zstwlipnie
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