


ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

 bardzo atrakcyjne położenie 

 pełna zieleni, ogrodzona posesja

 życzliwi kompetentni nauczyciele !!!

 sympatyczna atmosfera

 niezbyt liczne klasy

 zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu 

„Erasmus+”

 dobre przygotowanie naszych absolwentów do pracy lub 

dalszej nauki



ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU

DLACZEGO LEPIEJ 

WYBRAĆ TECHNIKUM ... 

• Po ukończeniu szkoły masz maturę i dobry zawód w

najkrótszym  z możliwych czasie!

• Możesz podjąć studia wyższe lub  pracę i usamodzielnić się 
finansowo.

• Po liceum masz tylko maturę  i musisz kształcić się dalej !!!
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DLACZEGO NAJLEPIEJ 

WYBRAĆ 

TECHNIKUM NR 2 ...

Jeżeli zdecydujecie się na wybór naszej szkoły, zrobimy wszystko, aby

zapewnić Wam wszechstronny rozwój intelektualny.

Proponujemy Wam ekscytującą przygodę edukacyjną, umożliwiającą

sprawne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

Kształcimy w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Solidne wykształcenie daje Wam szansę na rozwój kariery zawodowej.
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DLACZEGO NAJLEPIEJ 

WYBRAĆ 

TECHNIKUM NR 2 ...

Uczniowie biorą udział w olimpiadach  i konkursach przedmiotowych.
Proponujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

Dla maturzystów prowadzone są nieodpłatnie dodatkowe zajęcia
przygotowujące do matury.

Każdy nauczyciel udziela indywidualnych konsultacji dla uczniów
mających trudności w nauce oraz uczniów zdolnych, którzy chcą
pogłębiać swoje wiadomości z danej dziedziny. 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ciekawych miejscach.
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JEŚLI:

 LUBISZ aktywnie działać i tworzyć coś nowego

 CENISZ SOBIE możliwość realizacji własnych idei i pomysłów

 ODPOWIADJĄ CI wyzwania, różnorodność i zmienność otoczenia

 TWOJE GŁÓWNE CECHY TO, kreatywność, otwartość, indywidualizm, 
przedsiębiorczość, ambicja, pewność siebie

 SŁYNIESZ Z TEGO, ŻE masz oryginalne pomysły

 ZALEŻY CI NA tworzeniu czegoś nowego i byciu sobą

 NAJWAŻNIEJSZE JEST DLA CIEBIE bycie perfekcjonistą w swojej dziedzinie oraz 
osiąganie postawionych celów

ILE RAZY ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK MASZ TYLE 
POWODÓW

ABY PRZYJŚĆ DO ZESPOŁU SZKÓŁ 
BUDOWLANYCH
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OFERTA EDUKACYJNA:

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH DZIELI SIĘ NA:

TECHNIKUM NR 2, w którym oferujemy kierunki:

 TECHNIK BUDOWNICTWA

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 TECHNIK LEŚNIK

 TECHNIK GEODETA

oraz SZKOŁĘ BRANŻOWĄ NR 2, w której oferujemy kierunek:

 MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W 

BUDOWNICTWIE

 klasę WIELOZAWODOWĄ





Jest to zawód z przyszłością.

Zapotrzebowanie na techników 
budownictwa wzrasta zarówno w 
Polsce jak i w Europie.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Zapotrzebowanie na TECHNIKÓW

BUDOWNICTWA



• uczestniczy w robotach 
budowlanych, 

• prowadzi dokumentację 
budowy, 

• przygotowuje i kontroluje 
produkcję budowlaną w 
różnych działach 
przedsiębiorstwa,

• sprawuje nadzór budowlany w 
imieniu inwestora lub organu 
administracji terenowej,

• sporządza kosztorysy,
• prace projektowe oraz 

inwentaryzacje budowlane.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Co robi TECHNIK BUDOWNICTWA?



Technik budownictwa sporządza 
kosztorysy i mniej 
skomplikowane prace 
projektowe oraz wykonuje 
inwentaryzacje budowlane, 
samodzielnie lub pod kierunkiem 
inżyniera projektuje, wykonuje 
lub sprawuje nadzór nad 
realizacją małych obiektów 
inżynierskich w postaci małych 
mostów, wiaduktów, przejść 
podziemnych, konstrukcji 
żelbetowych, stalowych lub 
drewnianych, szkieletów, ścian, 
dachów, garaży, schodów, tuneli 
oraz basenów i obiektów 
hydrotechnicznych.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Co robi TECHNIK BUDOWNICTWA?



TECHNIK BUDOWNICTWA

Co po TECHNIKUM BUDOWNICTWA?

Praca dla technika budownictwa: 
 przedsiębiorstwa budowlane, 
wytwórnie prefabrykatów, 
 laboratoria, 
 państwowy nadzór budowlany, 
 administracje budynków, 
 biura projektów jako asystent 
projektanta, 
 po nabyciu odpowiedniego stażu 
pracy umożliwia uzyskanie uprawnień 
budowlanych w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, 
 prowadzenie własnej firmy 
budowlanej.



TECHNIK BUDOWNICTWA

Co po TECHNIKUM BUDOWNICTWA?

Rynek pracy wchłonie 
obecnie każdą ilość 
techników budownictwa. 
Bardzo konkurencyjne stawki 
i warunki oferuje teraz polski 
rynek ze względu na to, iż 
wielu specjalistów w zakresie 
budownictwa wyjechało za 
granicę. Zatrudnienie 
znajdziesz zatem na 
budowach w Polsce i za 
granicą oraz w firmach 
świadczących usługi 
deweloperskie. Możesz 
również założyć własną firmę 
budowlaną.



TECHNIK BUDOWNICTWA

PROJEKTY BUDOWLANE



TECHNIK BUDOWNICTWA

ZAJĘCIA PRATYCZNE



TECHNIK BUDOWNICTWA

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE



TECHNIK BUDOWNICTWA

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE





Geodezja jest nauką zajmującą 
się ustalaniem wielkości i 
kształtu Ziemi oraz 
określaniem położenia 
punktów na jej powierzchni. 

Podstawowym zadaniem 
geodety jest tworzenie map na 
podstawie pomiarów w terenie 
jak i na podstawie zdjęć 
lotniczych satelitarnych i 
skaningu laserowego. 

TECHNIK GEODEZJI

Czym jest GEODEZJA?



Kierunek przeznaczony jest dla osób 
lubiących: 

• matematykę 

• informatykę  

• geografię

• dla osób, które nie lubią monotonnych 
zajęć, albowiem ta praca łączy prace w 
terenie z pracą w biurze - przy 
komputerze, podczas tworzenia map i 
opracowaniu dokumentacji.

TECHNIK GEODEZJI

Dla kogo kierunek?



Technikum geodezji to 
nowoczesny kierunek dla 
osób, które interesują się 
pomiarami, przestrzennym  
zagospodarowaniem terenu. 
Szybki postęp cywilizacyjny 
sprawia, że zawód ten cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
na rynku pracy. Kierunek  ten 
da Ci niezbędne podstawy 
wiedzy do dalszego rozwoju i 
zdobywania profesjonalnych 
uprawnień oraz niezbędnego 
doświadczenia.

TECHNIK GEODEZJI

Dlaczego TECHNIK GEODEZJI?



Geodeci uczestniczą w 
każdym etapie 
inwestycji – od 
momentu 
projektowania obiektu, 
aż do jego ukończenia i 
oddania do użytku.

TECHNIK GEODETA

Dlaczego TECHNIK GEODEZJI?



Nasza szkoła dysponuje 
nowoczesnym sprzętem, który 
jest także stosowany w biurach 
geodezyjnych. Uczniowie mają 
możliwość nauki obsługi 
instrumentów geodezyjnych pod 
nadzorem nauczycieli.

W ramach zajęć są prowadzone 
ćwiczenia terenowe, 
przygotowujące uczniów do pracy 
w zawodzie geodety.

TECHNIK GEODETA

Sprzęt GEODEZYJNY



TECHNIK GEODETA

JAK POWSTAJĄ MAPY?



TECHNIK GEODETA

JAK POWSTAJĄ MAPY?



TECHNIK GEODETA

JAK POWSTAJĄ MAPY?



TECHNIK GEODETA

JAK POWSTAJĄ MAPY?



TECHNIK GEODETA

JAK POWSTAJĄ MAPY?



TECHNIK GEODETA

JAK POWSTAJĄ MAPY?



TECHNIK GEODETA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE



TECHNIK GEODETA

ZAJĘCIA TERENOWE





Kierunek Architektura Krajobrazu 
dotyczy głównie planowania, 
projektowania i kształtowania 
krajobrazu, terenów zieleni.

Jest to zawód interdyscyplinarny -
łączący wiele dziedzin nauk: 
•przyrodniczych, 
•artystycznych, 
•inżynierskich, 
•socjologicznych, 
polegający na realizacji, na zlecenie 
zamawiającego, obiektów architektury 
krajobrazu.

TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

Czym jest architektura krajobrazu?



Kierunek przeznaczony jest dla 
osób: 

• kreatywnych, 

• posiadających uzdolnienia 
techniczne i manualne

• z wyobraźnią przestrzenną

• lubiących przyrodę

• wrażliwych na formę, 
przestrzeń, kolor

• posiadających zmysł estetyczny,

• chcących zmienić otoczenie.

TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

Dla kogo kierunek?



W trakcie nauki uczeń rozwija 
swoją wyobraźnię przestrzenną, 
zdobywa praktykę w kreśleniu 
zarówno sposobem tradycyjnym 
jak i z wykorzystaniem komputera. 
Poznaje podstawy budownictwa, 
organizacji budowy i tworzenia 
projektów jak i do kontynuacji 
nauki na uczelniach wyższych. 
Kierunek ten rozwija szczególnie 
zdolności rysunkowe oraz 
wyobraźnię tak potrzebną w pracy 
twórczej.

Jakie zdolności rozwija kierunek?

TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU



urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i 
zadrzewień towarzyszących budynkom 
mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i 
użyteczności publicznej, 

wykonywania prac inwentaryzacyjnych i 
projektowych w zakresie kształtowania terenów 
zieleni 

tradycyjnego i komputerowego 
dokumentowania i  projektowania elementów 
krajobrazu z zachowaniem  wymogów 
estetycznych i ekologicznych, 

założenia własnej firmy projektowania i 
pielęgnacji ogrodów, stosowania zasad 
marketingu w działalności związanej z 
architekturą krajobrazu

pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo 
projektowanych elementów architektury 
krajobrazu,

prowadzenia uproszczonej rachunkowości i 
kosztorysowania wykonywanych prac i projektów,

TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

Absolwent kierunku przygotowany jest do…



• Rysunku i rzeźby, grafiki inżynierskiej,

• Historii sztuki ogrodowej 

• Fizjografii, gleboznawstwa 

• szaty roślinnej i fauny, fitosocjologii, 

• roślin użytkowych w ogrodach ozdobnych, 

• budownictwa, instalacji budowlanych i 
materiałoznawstwa,

• geodezji, 

• prawa, ekonomii i zarządzania,

• rewitalizacji krajobrazu, 

• rewaloryzacji ogrodów historycznych,

• rekultywacji terenów zdegradowanych. 

Treści kierunkowe w zakresie:

TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU



TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE



TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE



TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE



TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PROJEKTY





Leśnictwo jest dziedziną 

zajmującą się:

• zagospodarowaniem, 

• pielęgnowaniem, 

• ochroną, 

• użytkowaniem 

• oraz odnawianiem lasów.

TECHNIK LEŚNIK

Czym jest LEŚNICTWO?



Kierunek przeznaczony jest dla osób: 

• kochających przyrodę, 

• interesujących się biologią i 
geografią,

• mających wyobraźnię 
przestrzenną,

• umiejących współpracować i 
działać w grupie,

• umiejących radzić sobie 
samodzielnie, szczególnie podczas 
podejmowania ważnych decyzji w 
naglących okolicznościach

TECHNIK LEŚNIK

Dla kogo kierunek TECHNIK 
LEŚNIK?



Technik leśnik zdobywa kwalifikacje do: 

• zarządzania, organizowania i 
nadzorowania prac z zakresu gospodarki 
leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, 
hodowli, gospodarki łowieckiej, ochrony 
i użytkowania lasu,
• dobierania właściwych narzędzi i 
urządzeń do wykonania określonych 
prac,
• sporządzania szacunków brakarskich
kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi.

TECHNIK LEŚNIK

Jakie kwalifikacje...?



TECHNIK LEŚNIK

Jakie zadania?

Technik leśnik kieruje ruchem turystycznym, 
prowadzi tzw. przebudowę lasów, to znaczy ustala, 
jaki skład drzewostanu jest na danym terenie 
pożądany z punktu widzenia odporności lasów na 
choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa 
pożarowego. Dba aby lasy mogły spełniać również 
swoje funkcje społeczne: rekreacyjno-zdrowotne i 
estetyczno-krajobrazowe. Szczególną ochroną 
technik leśnik otacza rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe i pomniki przyrody, chronione 
gatunki flory i fauny. Technik leśnik odpowiada za 
prowadzenie gospodarki leśnej zgodne z zasadami 
zachowania trwałości lasu, jego ochrony, 
zrównoważonego rozwoju zasobów i 
proekologicznym charakterem gospodarowania.



Technik leśnik ma możliwość 
zatrudnienia w:
jednostkach organizacyjnych lasów 
państwowych
państwowych lasach samorządów 
lokalnych i wspólnot majątkowych
oddziałach Biura Urządzania Lasu i w 
Geodezji Leśnej
przedsiębiorstwach, biurach i 
organizacjach społeczno-gospodarczych 
zajmujących  się gospodarką 
leśną, ochroną lasów i stref zieleni
pracowniach usługowo-badawczych i 
marketingowych produktów leśnych 
jednostkach samorządowych na 
stanowiskach wymagających 
przygotowania w zakresie  zieleni

TECHNIK LEŚNIK

Co po kierunku TECHNIK LEŚNIK?



Technik leśnik może ukończyć studia i 
uzyskać tytuł inżyniera leśnictwa. Znajdzie 
wtedy zatrudnienie jako np. nadleśniczy. 
Osoba z wykształceniem średnim może 
awansować, zajmując coraz wyższe 
stanowiska - najpierw gajowego i 
podleśniczego, po 3 latach pracy -
strażnika leśnego, po 4 latach - leśniczego, 
po 6 latach - specjalisty Służby Leśnej w 
nadleśnictwie, sekretarza nadleśnictwa, 
po 8 latach pracy - specjalisty Służby 
Leśnej w regionalnej dyrekcji lasów 
państwowych.

TECHNIK LEŚNIK

Co po kierunku TECHNIK LEŚNIK?



TECHNIK LEŚNIK

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE



TECHNIK LEŚNIK

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE



TECHNIK LEŚNIK

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE
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Najbardziej pożądane kierunki



Czy chcesz zdobyć zawód, o którym zawsze 
marzyłeś?

A może chciałbyś już po trzech latach założyć 
własną działalność?

W Szkole Branżowej sam zdecydujesz, jaki 
zawód odpowiada Twoim zainteresowaniom. 
To szkoła dla ludzi pracowitych, zaradnych i 
przedsiębiorczych. Uczniowie tej klasy to 
młodociani pracownicy odbywający praktykę 
na podstawie umowy o pracę z zakładem 
pracy.
Do klasy tej mogą uczęszczać wszyscy 
uczniowie chcący pobierać naukę na poziomie 
szkoły zawodowej i odbywać praktykę poza 
terenem szkoły. Wybór zawodów jest 
nieograniczony.

KIERUNKI WIELOZAWODOWE

SZKOŁA BRANŻOWA



Zawody:

 fryzjer, 
sprzedawca, 
cukiernik
ogrodnik
 blacharz samochodowy
mechanik samochodowy
 elektromechanik 
 ślusarz

 i inne w zależności od zainteresowań ucznia

KIERUNKI WIELOZAWODOWE

SZKOŁA BRANŻOWA



KIERUNKI BUDOWLANE 

SZKOŁA BRANŻOWA

Zawody:

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
monter konstrukcji budowlanych
monter izolacji budowlanych
murarz – tynkarz, 
malarz, posadzkarz
stolarz
kamieniarz
monter instalacji
cieśla, zdun

 inne w zależności od zainteresowań ucznia



WIELOZAWODOWEPRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe w:
 Technikum Budowlanym- w klasie III uczniowie przebywają na praktykach w zakładach pracy –

mogą odbywać się za granicą w ramach programów unijnych.

 Technikum Architektury Krajobrazu odbywają się w klasie II i III jeden dzień w tygodniu. W 

klasie III uczniowie Technikum przebywają na praktykach w zakładzie pracy – 4 tygodnie. 

 Technikum Leśnictwa praktyki odbywają się w klasie III w biurach lasów państwowych w klasie 

II i IV czas trwania tych praktyk wynosi 2 tygodnie.

 Szkole Branżowej odbywają się w zakładach pracy 2, 3 lub 4 dni w tygodniu na podstawie 

zawartych umów lub na terenie Zespołu Szkół Budowlanych (kierunki budowlane).

Praktyki zawodowe w zakładach pracy mogą 
odbywać się poza granicami Polski w ramach 
programów unijnych ERASMUS i innych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU



PRAKTYKI ZAWODOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU



OLIMPIADY I KONKURSY

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU



WYCIECZKI SZKOLNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU



WIELOZAWODOWEIMPREZY SZKOLNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU



WIELOZAWODOWEIMPREZY SZKOLNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU



59-700 Bolesławiec zsb.boleslawiec@interia.pl

Al. 1000 – lecia 51 www.zsb.boleslawiec.pl

tel/fax (0-x-75) 7328378




