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1. Cele kształcenia w zawodzie.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
2)wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania
energii odnawialnej;
3) wykonywania odwodnień połaci dachowych;
4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień
połaci dachowych.
Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w
kraju i za granicą. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez
wykonania prac dekarskich. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie umiejętności polskich
pracowników wykonujących prace dekarskie, jednak wymagają umiejętności posługiwania
się językiem zawodowym w sposób umożliwiający komunikację w zespole i z nadzorem w
miejscu pracy.
Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych dekarzy, których umiejętności i zaangażowanie
przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności wykonywanych prac dekarskich. Osoby
przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub tworzyć własne firmy
budowlane. Na rynku pracy istnieje stałe, stabilne zapotrzebowanie na dekarzy, rosnące w
okresach wysokiej koniunktury inwestycyjnej.
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;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.c);
PKZ(BD.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych,
dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji
budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg
kolejowych i obiektów inżynieryjnych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni
kolejowej, technik budowy dróg, technik robót wykończeniowych w budownictwie
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;

4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
5) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;
6) wykonuje szkice robocze;
7) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;
12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;
14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dekarz:
BD.08. Wykonywanie robót dekarskich.
1. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje i elementy konstrukcji dachów;
2) rozróżnia rodzaje pokryć dachowych;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania pokryć dachowych;
4) sporządza rysunki połaci dachowych i elementów pokryć dachowych;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz kalkuluje
koszty wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;
6) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i rozbiórki pokryć
dachowych;
7) wykonuje izolacje pokryć dachowych;
8) wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe;
9) wykonuje pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach;
10) montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii
odnawialnej;
11) wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką pokryć dachowych;
12) ocenia jakość wykonania pokryć dachowych;
13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz sporządza ich
rozliczenie.
2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych
Uczeń:
1) rozróżnia elementy systemów odwodnień połaci dachowych;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania obróbek dekarskich i
odwodnień połaci dachowych;
3) sporządza rysunki obróbek dekarskich i elementów odwodnień połaci dachowych;
4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i
odwodnień połaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki obróbek
dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
6) wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskich;
7) montuje elementy odwodnień połaci dachowych;

8) wykonuje roboty związane z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i odwodnień
połaci dachowych;
9) ocenia jakość wykonania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
10) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i
odwodnień połaci dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót

