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TECHNIKUM NR 5:

KIERUNKI 
KSZTAŁCENIA: 

TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ - NOWOŚĆ!
TECHNIK DEKARSTWA 
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

TECHNIK BUDOWNICTWA 
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

W BUDOWNICTWIE 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5:
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ
MURARZ - TYNKARZ
DEKARZ
FRYZJER
KLASY WIELOZAWODOWE: 

       W BUDOWNICTWIE

KUCHARZ; PIEKARZ; CUKIERNIK; STOLARZ; ELEKTRYK;
FOTOGRAF; MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH;
LAKIERNIK SAMOCHODOWY; BLACHARZ SAMOCHODOWY; 
 ZŁOTNIK - JUBILER; KRAWIEC  ... I WIELE INNYCH

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 5:
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
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DLACZEGO
MY?

boisko trawiaste
do piłki nożnej

laureaci
ogólnopolskich

turniejów
zawodowych

nowoczesne 
 warsztaty 

i klasopracownie

ciekawe projekty
unijne i krajowe

 certyfikowane
szkolenia

zawodowe

stypendia
motywacyjne

łatwość
znalezienia

pracy 
po szkole

wycieczki
dydaktyczne

siłownia

praktyki 
z wynagrodzeniem

(dla pracowników
młodocianych)

Jedna szkoła, wiele możliwości



pewna, dobrze płatna praca;
interesujące/atrakcyjne projekty unijne i krajowe – dodatkowe
kwalifikacje zawodowe;
klasy patronackie znanych firm;
stypendia motywacyjne;
bezpłatne wycieczki dydaktyczne;
wysoka zdawalność egzaminów zawodowych;
laureaci  ogólnopolskich turniejów zawodowych i konkursów;
certyfikowane szkolenia zawodowe;
płatne praktyki  (klasy wielozawodowe) oraz staże zawodowe;
nowoczesne warsztaty i klasopracownie;
praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących firmach;
ciekawe zajęcia pozalekcyjne;
dogodny dojazd – autobusy linii 5; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 406.

ciekawe zajęcia pozalekcyjne i akcje organizowane przez samorząd
uczniowski, wolontariat i organizacje pozaszkolne;
bezpłatne wycieczki krajoznawczo-dydaktyczne;
szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne w ramach projektów.

 
Dlaczego My?

 

Zajęcia dodatkowe
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bardzo dobrze wyposażone warsztaty budowlane oraz pracownie
fryzjerskie;
nowoczesne pracownie:  budownictwa, rysunku technicznego,
multimedialna, badań laboratoryjnych, językowa, komputerowa;
bibliotekę i centrum multimedialne;
salę gimnastyczną;
siłownię;
boisko trawiaste do piłki nożnej.

Nasza baza lokalowa

Szkoła jest po generalnym remoncie. 
Posiadamy:
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nauka trwa 5 lat;
po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się
technikiem;
po uzyskaniu świadectwa maturalnego masz możliwość kontynuacji
nauki na studiach wyższych;
masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę;
fachowcy  są bardzo poszukiwani na rynku pracy zarówno krajowym,
jak i zagranicznym;
dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

Dlaczego warto uczyć się u nas?

TECHNKUM NR 5
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TECHNIK ARANŻACJI
WNĘTRZ

kształtowania przestrzeni publicznej i prywatnej w oparciu              
 o najnowsze trendy estetyczne; 
tworzenia funkcjonalnych pomieszczeń z zastosowaniem
aktualnych materiałów oraz osiągnięć technicznych                  
i budowlanych;
wykonywania aranżacji wnętrz;
znajomości programów graficznych;
wiedzy na temat materiałów budowlanych. 

Czego nauczymy przyszłego technika aranżacji wnętrz?

Ze względu na potrzeby rynku pracy, przyszły technik aranżacji wnętrz
nabędzie umiejętności i kwalifikacje z zakresu:

lubią pracę twórczą,
interesują się budownictwem,

Dlaczego warto zostać technikiem aranżacji wnętrz?

Propozycja nowego zawodu skierowana jest do osób, które:
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BUD.34 Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów
wykończenia wnętrz;
BUD.35 Wykonywanie aranżacji wnętrz;

 w biurach projektowych, 
działach projektowych w sklepach z wyposażeniem wnętrz. 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik
aranżacji wnętrz?

 
Technik aranżacji wnętrz zdobywa dwie kwalifikacje:

 
Gdzie można znaleźć pracę?

 
Przyszły technik aranżacji wnętrz znajdzie zatrudnienie w:
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TECHNIK
DEKARSTWA

Czym zajmuje się technik dekarstwa?
 

To osoba, która w toku nauki zdobędzie wiedzę pozwalającą                     
nie tylko na właściwe wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych,
ale również z wykonywania kosztorysów, zarządzania brygadą
pracowników, logistyką materiałów i narzędzi na budowie. 

 

lubią pracę twórczą,
interesują się budownictwem,
prace manualne nie stanowią dla nich problemu,
mają smykałkę do kierowania pracą innych,
planują możliwość dalszej edukacji po szkole średniej.

Dlaczego warto zostać technikiem dekarstwa?
 

Propozycja nowego zawodu skierowana jest do osób, które:
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wykonywania i montowania pokryć dachowych,
dobierania, wykonywania i montowania systemów odwodnień połaci
dachowych,
montowania okien dachowych, wyłazów i świetlików,
wykonywania obróbki wykończeniowych związanych z powyższym,
efektywnej i bezpiecznej pracy,
przygotowywania kosztorysów,
organizacji i nadzoru prac dekarskich,
posługiwania się dokumentacją projektową wykonawczą,
montażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu.

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich;
BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych 

Jak można zostać technikiem dekarstwa?
 

W technikum kształcącym w zawodzie technik dekarstwa lub najpierw             
 w branżowej szkole I stopnia w zawodzie dekarz, a później w branżowej
szkole II stopnia uzyskując tytuł technika.
 

Czego uczymy przyszłego technika dekarstwa?
 

Pracodawcy z branży potrzebują pracowników o wysokich kompetencjach
zawodowych. To właśnie ze względu na potrzeby rynku pracy, przyszły
technik dekarstwa będzie miał umiejętności między innymi z zakresu:

 
Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik dekarstwa?

 
Technik dekarstwa zdobywa dwie kwalifikacje:

oraz sporządzanie kosztorysów.
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Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik
dekarstwa?

 
Przedmioty teoretyczne, m.in.: rysunek techniczny, technologia robót
dekarskich, organizacja robót, język angielski zawodowy, działalność
gospodarcza w budownictwie.
Przedmioty praktyczne, m.in.: dokumentacja techniczna, roboty dekarskie,
kosztorysowanie.

Gdzie można znaleźć pracę?
 

Zmieniające się realia branży budowlanej, postęp technologiczny                   
i coraz większe oczekiwania inwestorów wymuszają na firmach dekarskich
wyższy poziom kompetencji. Technik dekarstwa, wraz z nową kwalifikacją
BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz
sporządzanie kosztorysów, jest odpowiedzią na te zmiany. Dzięki bardzo
szczegółowo opracowanej podstawie programowej i nowym umiejętnościom,
przyszły technik dekarstwa bez problemu znajdzie pracę np. w firmach:
dekarskich, ogólnobudowlanych, developerskich, zajmujących się montażem
fotowoltaiki, produkujących materiały budowlane. Może także prowadzić
swoją własną działalność gospodarczą.
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TECHNIK 
BUDOWNICTWA

Bierze udział w projektowaniu obiektów budowlanych.
Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót
budowlanych.
Sporządza kosztorysy robót budowlanych oraz przygotowuje
dokumentacje przetargowe.

Czym zajmuje się technik budownictwa?

Chciałbyś mieć wpływ na otaczający Cię świat?
Podoba Ci się praca na budowie?
Chcesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych?
Lubisz organizować pracę innym ludziom?
interesuje Cię dokumentacja techniczna?
Chciałbyś zaprojektować swój własny dom?
Interesują Cię nowinki techniczne?
Pragniesz pracować wśród ludzi?
Chciałbyś wykonywać rysunki budowlane?
Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną?

Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa?
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wykonywania, organizowania i nadzorowania robót związanych         
 z zagospodarowaniem terenu, stanu surowego, robót budowlanych,
wykonywania kosztorysów robót budowlanych,
sporządzania dokumentacji przetargowej,
posługiwania się dokumentacją techniczną,
wykonywania rysunków i obliczeń z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych,
organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem
obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
wykonywania i koordynowania robót związanych z rozbiórką
obiektów budowlanych.

zasad wykonania budynków energooszczędnych (pasywnych,
zeroenergetycznych),
doboru odpowiednich materiałów budowlanych,
projektowania i doboru systemów energooszczędnych (rekuperacja,
pompy ciepła, kolektory słoneczne).

 Czego uczymy przyszłego technika budownictwa?

Pracodawcy z branży potrzebują pracowników o wysokich
kompetencjach zawodowych. Ze względu na potrzeby rynku pracy,
przyszły technik budownictwa nabędzie w naszej szkole umiejętności      
 i kwalifikacje z zakresu:

Specjalność: Budownictwo energooszczędne 
– na zajęciach nauczysz się:

Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych klasopracowniach
 i warsztatach szkolnych.
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w licznych firmach budowlanych,
w organach administracji państwowej i samorządowej,
w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane,
prowadząc własną działalność,
w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych.

Gdzie można znaleźć pracę?
 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik budownictwa?
 

Technik budownictwa zdobywa dwie kwalifikacje:
BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;        
BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
kosztorysów.

 
Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik

budownictwa?
 

Przedmioty teoretyczne: rysunek techniczny, technologia robót
murarskich i tynkarskich, organizacja robót budowlanych, język angielski
zawodowy w budownictwie, działalność gospodarcza w budownictwie.
Przedmioty praktyczne: dokumentacja techniczna, roboty murarskie         
i tynkarskie, nadzór robót budowlanych, kosztorysowanie                 
i dokumentacja przetargowa w budownictwie
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TECHNIK ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH 

W BUDOWNICTWIE

Chcesz mieć wpływ na efekt końcowy prac związanych                 
 z wykończeniem domów?
Lubisz organizować pracę innym ludziom?
Interesują Cię nowinki techniczne?
Pragniesz pracować wśród ludzi?
Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną? 

Wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe.
Koordynuje prace związane z wykonywaniem budowlanych robót
wykończeniowych.
Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone                 
w obiektach budowlanych.
Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót
wykończeniowych.
Sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.

Dlaczego warto zostać technikiem robót wykończeniowych?
 

 
Czym zajmuje się technik robót wykończeniowych?
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Wykonywać roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe.
Organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem
terenu budowy.
Montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas
wykonywania robót wykończeniowych,
Koordynować prace związane z wykonywaniem budowlanych robót
wykończeniowych,
Organizować i kontrolować roboty wykończeniowe prowadzone         
 w obiektach budowlanych,
Sporządzać kosztorysy na roboty wykończeniowe. 

Czego uczymy przyszłego technika robót wykończeniowych?
 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót
wykończeniowych w budownictwie.   

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik robót
wykończeniowych?

 
Technik robót wykończeniowych zdobywa dwie kwalifikacje:

 i wykończeniowych,
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w licznych firmach budowlanych i przedsiębiorstwach prowadzących
kompleksowe usługi budowlane,
w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi
remontowo – budowlane,
prowadzić własną działalność (firmę remontowo – budowlaną),
na budowach prowadzonych za granicą,
w firmach prowadzących roboty wykończeniowe.

Gdzie można znaleźć pracę?
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Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik
robót wykończeniowych?

 
Przedmioty teoretyczne: rysunek techniczny, technologia robót
wykończeniowych, , język angielski zawodowy, działalność gospodarcza
w budownictwie.
Przedmioty praktyczne: dokumentacja techniczna, wykonywanie robót
wykończeniowych, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa             
 w budownictwie.



TECHNIK USŁUG 
FRYZJERSKICH

wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
strzyżeniem włosów;
formowaniem fryzur i ondulowaniem;
koloryzacją;
wykonywaniem projektów fryzur;
stylizacją fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji.

Czym zajmuje się technik usług fryzjerskich?
 

Czego nauczymy przyszłego technika usług fryzjerskich?
 

W naszej szkole nauczysz się zabiegów fryzjerskich, takich jak:
odżywianie włosów,  masaż skóry głowy, strzyżenie i koloryzowanie czy
modelowanie i utrwalanie fryzury. Korzystamy z najnowszych osiągnięć    
z dziedziny fryzjerstwa oraz doskonalimy umiejętności zawodowe.
Pracujemy na najnowszym sprzęcie fryzjerskim jak m.in.: mikrokamera,
nożyczki termiczne, prostownice z podczerwienią. 

Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych klasopracowniach
 i  warsztatach szkolnych.
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FRK.01- Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03- Projektowanie i wykonywanie fryzur

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik usług
fryzjerskich?

 
Technik usług fryzjerskich zdobywa dwie kwalifikacje:

Gdzie można znaleźć pracę?
 

Zdobycie tytułu technika usług fryzjerskich umożliwia otwarcie własnego
zakładu fryzjerskiego lub pracę w zakładach i salonach fryzjerskich.
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nauka trwa 3 lata;
po skończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji uzyskujesz zawód, który
jest poszukiwany na całym świecie;
nasi absolwenci pracują w znaczących firmach;
możesz także kontynuować naukę.

 Dlaczego warto uczyć się u nas?

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA NR 5 
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MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH 

W BUDOWNICTWIE

Aranżuje układ pomieszczeń.
Uczestniczy w procesie tworzenia budowli.
Zmienia strukturę przestrzeni wewnątrz budynku.
Nadaje pomieszczeniom charakter i piękno.

 Lubisz zmieniać otoczenie?
Chcesz mieć udział w tworzeniu czegoś nowoczesnego?
Interesują Cię nowoczesne  technologie?

Czym zajmuje się monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie?

 

 
Dlaczego warto zostać monterem?

 

Wykonywać zabudowy z płyt kartonowo - gipsowych.
Malować i tapetować.
Wykonywać okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych
oraz paneli.

Czego uczymy przyszłego montera?
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 w  firmach  budowlanych i remontowych,
w rzemiośle,
prowadząc własną działalność gospodarczą.

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły monter  zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie ?

 
Monter zdobywa jedną kwalifikację:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych                 
i wykończeniowych.

Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych
klasopracowniach i warsztatach szkolnych.

 
Jakich przedmiotów zawodowych uczy się przyszły monter?

 
Przedmioty: technologia robót wykończeniowych (systemów suchej
zabudowy, malarsko-tapeciarska, posadzkarsko –okładzinowa), język
angielski zawodowy, przedsiębiorczość, podstawy budownictwa, rysunek
zawodowy, zajęcia praktyczne.

 
 

Gdzie można znaleźć pracę?
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MONTER STOLARKI 
BUDOWLANEJ

montuje drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna, parapety, schody,
balustrady, witryny, bramy i fasady w budynkach mieszkalnych

usuwa starą stolarkę budowlaną i wymienia na nową,
informuje klienta o zasadach konserwacji zamontowanych wyrobów.

Masz możliwość zdobycia poszukiwanego, perspektywicznego
i dobrze płatnego zawodu na rynku usług budowlanych.

Czym zajmuje się monter stolarki budowlanej?
 

      i obiektach użyteczności publicznej,

 
Dlaczego warto zostać monterem stolarki budowlanej?
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montować i naprawiać okna zewnętrzne i drzwi balkonowe,
montować i naprawiać okna dachowe,
montować i naprawiać drzwi zewnętrzne i wewnętrzne,
montować i naprawiać bramy,
montować i naprawiać systemy osłon przeciwsłonecznych,
montować i naprawiać schody.

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki
budowlanej.

w licznych firmach budowlanych,
w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi
budowlane,
w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi
remontowo – budowlane,
zakładach rzemieślniczych,
prowadzić własną działalność (firmę remontowo – budowlaną),
na budowach prowadzonych za granicą,
w firmach prowadzących roboty wykończeniowe.  

Czego nauczymy przyszłego montera stolarki budowlanej?
 

W naszej szkole nauczysz się:

 
 

Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych klasopracowniach 
i  warsztatach szkolnych.  

 
 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły monter stolarki
budowlanej?

 
Monter stolarki budowlanej zdobywa kwalifikacje:

 
Gdzie można znaleźć pracę?
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MURARZ -  TYNKARZ

wznosi budynki z elementów drobnowymiarowych (np. cegła,
pustaki, bloczki, itp.),
wykonuje schody, stropy,
wykonuje na ścianach elewacje,
wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe,
wylewa mieszanki betonowe,
wykonuje murowane konstrukcje budowlane,
wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
przeprowadza remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji
budowlanych,
naprawia tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Czym zajmuje się murarz-tynkarz?
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pracować zespołowo,
czytać dokumentację techniczną,
wykonywać tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
murować ściany z różnych materiałów budowlanych,
wykonywać okładziny ścienne,
 wykonywać elewacje na budynkach,
wykonywać proste elementy zbrojarskie,
wykonywać stropy i schody,
wykonywać termoizolację na obiektach.  

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

w licznych firmach budowlano-remontowych,
w rzemiośle,
prowadząc własną firmę budowlaną.

Czego nauczymy przyszłego murarza-tynkarza?
 

W naszej szkole nauczysz się:

Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych klasopracowniach  
i  warsztatach szkolnych.

 
Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły murarz-tynkarz?

 
Murarz-tynkarz zdobywa jedną kwalifikację:

Gdzie można znaleźć pracę?
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wykonywaniem pokryć dachowych i ich wykończeniem,
montażem okien dachowych, wyłazów i świetlików oraz urządzeń     
 do pozyskiwania energii odnawialnej,
wykonywaniem i montażem odwodnień dachów (np. rynien),
remontami i rozbiórkami pokryć dachowych, odwodnień, stolarki
otworowej w dachach. 

dobierać odpowiednie materiały do robót dekarskich,
wykonywać i montować pokrycia dachowe,
dobierać, wykonywać i montować systemy odwodnień połaci
dachowych,
montować okna dachowe, wyłazy i świetliki i urządzenia                   
 do pozyskiwania energii odnawialnej,
wykonywać obróbki wykończeniowe związane z powyższym,
pracować efektywnie i w bezpieczny sposób.

Czym zajmuje się dekarz?
 

 
Czego nauczymy przyszłego dekarza?

 
W naszej szkole nauczysz się:

Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych klasopracowniach
  i  warsztatach szkolnych.

DEKARZ
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BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich. 

w zakładach ogólnobudowlanych i firmach dekarskich,
w zakładach produkcji pokryć dachowych i składach budowlanych,
we własnej firmie (wystarczy ją założyć), świadcząc odpłatne usługi.

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły dekarz?
 

Dekarz zdobywa jedną kwalifikację:

Jakich przedmiotów zawodowych uczy się przyszły dekarz?
 

Przedmioty teoretyczne: podstawy dokumentacji technicznej,
materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich, język angielski
zawodowy, działalność gospodarcza.
Przedmioty praktyczne: roboty dekarskie.

 
Gdzie można znaleźć pracę?

 

Czym zawód dekarza różni się od innych zawodów?
 

Zajęcia praktyczne odbywają się pod opieką Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy, które w mistrzostwach dekarzy w Polsce i na świecie zdobywa
najwyższe miejsca.
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MONTER SIECI I INTALACJI
SANITARNYCH

wykonuje roboty instalacyjne tj. montaż sieci, instalacji                 
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej,
gazu, klimatyzacji i wentylacji;
przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę                 
i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, 
naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury,
zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania,
pompy; usuwa przyczyny awarii i niedrożności;

wykonywania robót związanych z budową, montażem oraz
eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
wykonywania robót związanych z budową, montażem                 
 oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych,
wykonywania robót związanych z budową, montażem i eksploatacją
sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Czym zajmuje się monter sieci i instalacji sanitarnych?
 

 
Czego nauczymy przyszłego montera?

 
W naszej szkole nauczysz się:
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Technologia sieci i instalacji sanitarnych
Podstawy budownictwa
Rysunek techniczny
Działalność gospodarcza
Język angielski zawodowy
Wykonywanie sieci i instalacji sanitarnych - zajęcia praktyczne

 na stanowiskach montera instalacji sanitarnych w firmach
budowlanych i instalacyjnych,
warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych,
administracjach domów mieszkalnych,
prowadząc własną działalność gospodarczą.

 Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły monter?
 

Monter zdobywa jedną kwalifikację:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem                 
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 
 

Jakich przedmiotów zawodowych uczy się przyszły monter? 
Przedmioty:

 
Gdzie można znaleźć pracę?
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FRYZJER

zabiegami pielęgnacyjnymi włosów;
zabiegami chemicznymi włosów;
strzyżeniem włosów; 
stylizacją fryzur.

wykonywania zabiegów fryzjerskich, tj.: strzyżenie, mycie,
pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie,
rozjaśnianie i farbowanie włosów
wykorzystania różnorodnych narzędzi i  specjalistycznych aparatów
oraz materiałów fryzjerskich. (m.in.: mikrokamery, nożyczek
termicznych, prostownic z podczerwienią).

Czy zajmuje się fryzjer: 
 

Czego nauczymy przyszłego fryzjera?
 

W naszej szkole nauczysz się:
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FRK.01- Wykonywanie usług fryzjerskich.

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły fryzjer?
 

Fryzjer zdobywa jedną kwalifikację:

Uczniowie odbywają zajęcia w nowoczesnych pracowniach
fryzjerskich.

 
Gdzie można znaleźć pracę?

 
Fryzjer może podejmować pracę w zakładach i salonach fryzjerskich,
charakteryzatorniach, w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może
też prowadzić własny zakład fryzjerski.
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KLASY
WIELOZAWODOWE

Kształcimy w zawodach: 
KUCHARZ;  PIEKARZ; CUKIERNIK; STOLARZ; ELEKTRYK; FOTOGRAF;
LAKIERNIK SAMOCHODOWY; BLACHARZ SAMOCHODOWY; MECHANIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; ZŁOTNIK - JUBILER; KRAWIEC ... I WIELU
INNYCH.

Kształcenie w  systemie dualnym tzn. uczniowie mają lekcje                 
w szkole, a zawodu uczą się w zakładach  rzemieślniczych (okres nauki
wlicza się do stażu pracy).

Kandydat podpisuje umowę o pracę z pracodawcą na cykl kształcenia    
 w zawodzie jako pracownik młodociany.

Uczeń za praktyki otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.
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składanie wniosków:

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu
ósmoklasisty:

wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie
zawodowe skierowania na badania lekarskie: 

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych               
i niezakwalifikowanych: 

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki            
w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa         
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu: 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 

 od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00.
 

od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. do godz. 15.00
 

15 maja 2023 r. do 12 lipca 2023r.
 

18  lipca 2023r. godz. 10.00
 

 do 19 lipca 2023r. do godz. 15.00
 

24 lipca 2023r. do godz. 10.00

WAŻNE TERMINY
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WYPEŁNIONY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY,

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZAWIERAJĄCE ORZECZENIE       
 O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO
PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, w przypadku
klas wielozawodowych to nie szkoła kieruje na badania,

2 PODPISANE ZDJĘCIA,

w przypadku klas wielozawodowych - UMOWA               
Z PRACODAWCĄ - PODPISANA W CECHU RZEMIOSŁ 

wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą
sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny
rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia                
o niepełnosprawności)

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy
dostarczyć dodatkowe dokumenty:

WYMAGANE
DOKUMENTY:
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w zawodzie dekarz,
wykonywanie robót murarskich,
wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

Jesteśmy najlepszymi fachowcami w swoich zawodach.

Ogólnopolski Turniej Budowlany „Złota Kielnia”:
2018 - I miejsce i tytuł najlepszego praktyka w zawodzie dekarz, 
2019 - finaliści w zawodzie dekarz i murarz-tynkarz,
2020 - finaliści w zawodzie murarz- tynkarz,
2022 - I  miejsce w zawodzie dekarz, 
finaliści:

Regionalny Konkurs Muruj z PREFBETEM Śniadowo:  
2018 - I miejsce,
2019 - I miejsce w kategorii wiedzy teoretycznej.

Regionalny Konkurs „Nowoczesne Budownictwo Wokół Nas”:
2018 - I i II miejsce w kat. technologia robót malarsko-
tapeciarskich,
I miejsce w  kat. technologia robót posadzkarsko–okładzinowych,
2019 -  I i II miejsce w kategorii technologia systemów suchej
zabudowy,
2022 - I miejsce w kat. technologia robót murarsko-tynkarskich, 
I miejsce w kat. technologia robót wykończeniowych               
 w budownictwie.

Regionalna Olimpiada Budowlana DANWOOD:
2020 - I miejsce, 
2022 - II miejsce.

CZYM MOŻEMY
SIĘ POCHWALIĆ?
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2019 - III miejsce w  Konkursie fryzjerskim – "Stylizacja kobiety
Podlasia". 

Konkurs Fryzjerski: Kobieta na przestrzeni wieków:
2019 - I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim „Kobieta
na przestrzeni wieków” ph."Niezwyciężona kobieta", 
2022 - I  miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim
„Kobieta na przestrzeni wieków”, 

2019 - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Najsprawniejszy             
w zawodzie – kucharz” , 
2021- II i V miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Najsprawniejszy     
 w zawodzie – BHP z elementami prawa pracy 2021”,

2021- I miejsce w Wojewódzkim etapie Konkursu  „Kręte ścieżki
kariery zawodowej”.

 Konkursy humanistyczne:
- I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-
Genealogiczny „Moje Korzenie” 
- I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Papieskim
„Przyjmuję” ,

2019 - I i IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historyczny OHP
„100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” ,

2021 - I i II miejsce w Konkursie recytatorskim poezji Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, 
- I miejsce w Wojewódzkim konkursie plastyczny na Kartkę
Wielkanocną, 
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 - II miejsce w Ogólnopolskim papieskim konkursie Jan Paweł II
niosący młodzieży dobra nowinę „Jeszcze będzie pięknie, mimo
wszystko. Ty załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”, 

- II miejsce w Ogólnopolskim konkursie literacko – plastycznym
„Znam i kultywuje wartości Kardynała Stefana Wyszyńskiego” etap
wojewódzki w kategorii plastyka, 
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie foto „Flaga RP w obiektywie”,

2022 - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym               
„Z miłości do niepodległej Ojczyzny… - życie i działalność gen.
Władysława Andersa (1892-1970)”  w kategorii: praca plastyczna.  

Najważniejsze osiągnięcia sportowe:
2018 - finaliści w Międzyszkolnych Mistrzostwach Szkół
Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym, 
- finaliści w Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej Szkół
Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego 

2019 - I miejsce w Wojewódzkim Finale Licealiady w pływaniu, 
- III miejsce w XVII Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. 
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Znajdź nas także na:

DOJAZD AUTOBUSAMI LINII: 
5; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 406 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 W BIAŁYMSTOKU
ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok

STRONA INTERNETOWA
www.zsz5.pl

TELEFON
085 653 24 55

EMAIL
zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

Znajdź nas na       : 

zsznr5bialystok

NASZA LOKALIZACJA:

Gen. Jó
zefa Hallera


