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TECHNIKUM NR1(BUDOWLANE)
W RZESZOWIE



GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

Świetna lokalizacja w 
centrum miasta!



DLACZEGO MY?



KSZTAŁCIMY W ZAWODACH



W NASZEJ SZKOLE MASZ 
MOŻLIWOŚĆ 
UCZESTNICZENIA W:



Zagranicznych 
praktykach 

zawodowych (Niemcy, 
Hiszpania) w ramach 

programu

ERASMUS+



Stażach i kursach 
(operatora koparki, 
wózka widłowego, 
spawacza) w ramach 
programów unijnych



Szkoleniach i wycieczkach 
organizowanych przez 

firmy patronackie





Wycieczkach 
dydaktycznych np. do 
stacji uzdatniania wody i 
na place budów.





Po ustaniu pandemii 
COVID-19, mamy 

w planach 
wycieczkę:

„Młodzi 
budowlańcy wobec 
nowych możliwości 

zatrudnienia.” 
Wyjazd na 

miesięczne praktyki 
w Szwecji dla 

uczniów 
Technikum.



Zajęciach w laboratoriach 
badawczych Politechniki 
Rzeszowskiej Wydziału 
Budownictwa, Inżynierii 
Środowiska i Architektury





WSPÓŁPRACUJEMY Z LOKALNYMI FIRMAMI BUDOWLANYMI, 
W KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA PO 

UKOŃCZENIU NASZEJ SZKOŁY!



Nasi Uczniowie biorą 
udział w wielu Konkursach 

i Olimpiadach 
budowlanych, gdzie 

odnoszą liczne sukcesy. 
Jesteśmy organizatorem 

etapu okręgowego 
Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Budowlanych 
- prestiżowego konkursu 

budowlanego z 
tradycjami!





W ROKU 2020 
BYLIŚMY 

ORGANIZATORAMI



OCZYWIŚCIE NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ 
KÓŁ PRZEDMIOTOWYCH!

konstrukcyjno- technologiczne

architektury

kosztorysowe

sympatyków budownictwa

instalacyjne



NASZE PRACOWNIE





DNI OTWARTE SZKOŁY, TARGI EDUKACYJNE, 
SZKOLENIA:



TECHNIK BUDOWNICTWA
ORAZ

TECHNIK ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W 

BUDOWNICTWIE

dobrze płatny 
zawód

pracownicy 
poszukiwany na 

rynku pracy

organizowanie i 
prowadzenie 

prac 
budowlanych,

opracowywanie 
dokumentacji 
budowlanej, 

kierowanie 
zespołami 

pracowniczymi,

sprawowanie 
nadzoru 

budowlanego 

ocena jakości 
wykonywanych 

prac, wyrobów i 
usług.



TECHNIK INŻYNIERII 
SANITARNEJ

Jest to obecnie jeden z 
najbardziej deficytowych 
zawodów na rynku pracy. 

Oznacza to ogromne 
zapotrzebowanie na 

absolwentów tego kierunku, 
zarówno w kraju jak i zagranicą, 

idące w parze z wysokimi 
zarobkami. 



POSTAW NA 
PEWNY ZAWÓD! 
PO UKOŃCZENIU 
NASZEJ SZKOŁY 

ZYSKUJESZ 
ZAWÓD I 

KWALIFIKACJE 
OTWIERAJĄCE 
WIELE DRZWI. 

Czas na zawodowców, pewną pracę i 
zatrudnienie! 

Co możesz robić po ukończeniu Naszej szkoły? 
Masz wiele możliwości zatrudnienia:

w przedsiębiorstwie budowlanym, 

w biurze projektowym, 

w laboratorium budowlanym, 

we własnej firmie,

przy produkcji i handlu materiałami budowlanymi, 

w organach administracji państwowej, 

przy opracowywaniu dokumentacji budowlanej, 

przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej, 

kierując zespołami przy wznoszeniu budowli. 

Możesz także uzyskać uprawnienia budowlane lub 
dalej kształcić się na studiach inżynierskich i 
magisterskich! Nie przegap swojej szansy!



Czekamy na Ciebie 
w naszej szkole! 

Do zobaczenia w nowym 
roku szkolnym! :)


