
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  
KIERUNEK BUDOWLANY 

 
Wybierając  klasę wielozawodową budowlaną masz możliwość zdobycia zawodu, który 

jest obecnie pożądany przez pracodawców na rynku pracy i możesz już po 3 latach 
zarabiać jako fachowiec budowlaniec. 

  Kształcimy w takich specjalnościach, jak: 
• Murarz - tynkarz  
• Monter  izolacji budowlanej 
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

 
W pierwszej klasie uczysz się podstaw budownictwa , poznajesz na warsztatach 

szkolnych specyfikę poszczególnych zawodów  od strony praktycznej. Na koniec 
I klasy wybierasz zawód który będziesz chciał wykonywać. 

 
W ciągu 3 lat nauki nauczymy cię w zależności od wybranego po I klasie 
zawodu: 
 
Murarz - tynkarz                 711204 

• wykonywać fundamenty, wznosić ściany nośne, działowe, stropy;  
• wykonywać roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne.  

 
Monter  izolacji budowlanej           712401 

• wykonywać izolacje  i ocieplanie budynków  
• wykonywać okładziny z płyt kartonowo-gipsowych;  
• zabezpieczać elementy budowlane przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.  

 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie           712905 

 montowania systemów suchej zabudowy; 

 wykonywania robót malarskich; 

 wykonywania robót tapeciarskich; 

 wykonywania robót posadzkarskich; 

 wykonywania robót okładzinowych. 
 
 Zajęcia praktyczne  odbywasz na terenie szkolnych warsztatów  
  i u pracodawców. 
 

 
 
Kończąc szkołę uzyskujesz świadectwo ukończenia szkoły branżowej 
(zawodowej) 
By zdobyć dyplom w danym zawodzie musisz zdać egzaminy z kwalifikacji 
zawodowych przewidzianych w danym zawodzie. Egzaminy odbywają się w 
szkole i składają się z części teoretycznej i praktycznej  
 

 dla murarza  
 BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

 dla   montera  izolacji budowlanej   
BD.07. Wykonywanie izolacji budowlanych 

 dla  montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
           BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. 
 

Po zdaniu egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie  wyda 
ci dyplom w danym zawodzie również z europasem (wersją uznawaną w UE) 



Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia możesz kontynuować 
naukę w  Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać po zdaniu egzaminów tytuł 
technika oraz maturę umożliwiającą podjęcie studiów. 

 
Dlaczego warto wybrać zawody budowlane: 

 Budowlańcy należą do jednej z najbardziej poszukiwanych grup 
zawodowych na rynku pracy  

 Są to dobrze płatne zawody 

 W czasie nauki zdobywasz doświadczenie i umiejętności praktyczne 
wymagane przez pracodawcę 

 Absolwenci kierunku budowlanego znajdą zatrudnienie w wielu małych i 
średnich przedsiębiorstwach budowlanych, montażowych, remontowych i 
innych  

 Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą również założyć własną 
firmę  

 

 


