
Technik drogownictwa 

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

 

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Słuchacz szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa powinien być przygotowany 

do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów 

mostowych; 

2) organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz 

obiektów mostowych; 

3) prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów 

mostowych; 

4) wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych; 

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej. 

 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 

 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – bezpieczeństwo i higiena pracy, 

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany 

zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy w małych zespołach 

 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące 

podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.a), PKZ(B.c) i PKZ(B.j); 

PKZ(B.a)  

 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik 

drogownictwa – kwalifikacja B.2. Wykonywanie robót drogowych 

1. Wykonywanie robót ziemnych 

2. Wykonywanie nawierzchni drogowych 

- kwalifikacja B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg 

i obiektów mostowych 

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych 

2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych 

- kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej 

1. Sporządzanie kosztorysów 

2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki 

pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). 

 

3. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI 

W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO 

W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

 



Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu 

kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych, B.32. Organizacja robót związanych 

z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz 

przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo 

kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo B.18. Wykonywanie 

robót murarskich i tynkarskich albo B.20. Montaż konstrukcji budowlanych i B.33. 

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych lub w zawodzie technik dróg i mostów 

kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacjiB.28. Organizacja robót związanych 

z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową 

i utrzymaniem obiektów mostowych. 

 


