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BAZA SZKOŁY

                                         Główna siedziba szkoły mieści się w centrum
                                        miasta   w   pięknym   zabytkowym   budynku.
                 Posiadamy dobrze wyposażone pracownie i część sportową.



TECHNIKUM Nr 6
im. Jana Sas Zubrzyckiego

TECHNIK BUDOWNICTWA

Wykonuje, organizuje i nadzoruje prace związane
z budową i kosztorysowaniem budynków i budowli. Innowacja – 
budownictwo niskoenergetyczne. Jest przygotowany do pracy w 
kierownictwie budowy, nadzorze budowlanym, administracji, biurach 
projektowych oraz do studiowania takich kierunków jak: budownictwo 
i architektura.



TECHNIKUM Nr 6
im. Jana Sas Zubrzyckiego

TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

                                     Potrafi kształtować przestrzeń za pomocą roślin, 
elementów wodnych i architektonicznych. Innowacja – tworzenie 
niwaki i bonsai. Projektuje i wykonuje  tereny zieleni. Może pracować 
równieżw administracji i służbach ochrony przyrody, oraz studiować na 
kierunkach: architektura, architektura krajobrazu.



TECHNIKUM Nr 6
im. Jana Sas Zubrzyckiego

TECHNIK RENOWACJI
ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Projektuje i wykonuje dekoracje architektoniczne
oraz rekonstrukcje detali architektonicznych. Innowacja – dekoracja 
wnętrz. Może pracować w firmach zajmujących się odnową zabytków
i dekoracją wnętrz. Jest przygotowany do studiowania na kierunkach: 
architektura, architektura wnętrz, konserwacja zabytków.



TECHNIKUM Nr 6
im. Jana Sas Zubrzyckiego

                                                 Potrafi wykonywać pomiary geodezyjne, 
opracowuje mapy, prowadzi ewidencje gruntów i budynków. Może 
pracować w firmach geodezyjnych, budowlanych w administracji, lub 
prowadzić własną działalność. Jest przygotowany do studiów na 
kierunku geodezja i kartografia.

TECHNIK GEODETA



TECHNIKUM Nr 6
im. Jana Sas Zubrzyckiego

TECHNIK ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

Zna i stosuje najnowsze technologie z zakresu
robót wykończeniowych. Współpracuje z architektami wnętrz nad 
uzyskaniem zamierzonego efektu wizualnego. Innowacja –podstawy 
projektowania wnętrz. polegająca na wykorzystaniu programów 
komputerowych do wizualizacji projektów wykończenia wnętrz 
zgodnie z najnowszymi trendami w tym zakresie.



BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 6
im. Jana Sas Zubrzyckiego

                                                             Wykonuje różnego rodzaju roboty 
wykończeniowe w obiektach budowlanych: malarsko – tapeciarskie, 
posadzkarsko – okładzinowe oraz montaż systemów suchej 
zabudowy.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE



BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 6
im. Jana Sas Zubrzyckiego

MONTER SIECI I INSTALACJI
SANITARNYCH
pracownik młodociany

Wykonuje prace związane z budową, montażem
oraz eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych). Zajęcia praktyczne organizowane są
u pracodawców między innymi w NOVUM, VENT HOLDING, MPGK.
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ZAGRANICZNE PRAKTYKI

Uczniowie wyjeżdżali
na praktyki do Irlandii,

Niemiec, Hiszpanii
i Portugalii.

Zwiedzili Dublin,
Berlin, Stuttgart,

Barcelonę i Lizbonę.
 

W maju 2022 roku
polecą jeszcze raz

do Hiszpanii.

Planowane są następne
zagraniczne praktyki.



INSCENIZACJE

Przede wszystkim
jest to cykl

„Żołnierze wyklęci”, 

Pod opieką nauczycieli 
młodzież przygotowuje 

historyczne inscenizacje.

Inscenizace wystawiane 
są w szkole oraz na 
scenie  Regionalnego 
Centrum Kultur 
Pogranicza.



SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE

W szkole funkcjonują 
drużyny specjalizujące 
się w zawodach 
sportowo – obronnych 
„Sprawni jak żołnierze”. 

Wielokrotnie zdobywali 
mistrzostwo Polski, 

pokonując
w rywalizacji tzw. 

„szkoły mundurowe”.



Z ŻYCIA SZKOŁY



PRACE UCZNIÓW

Na zajęciach praktycznych uczniowie rozwijają
swoje umiejętności.



PRACE UCZNIÓW

Na zajęciach praktycznych uczniowie rozwijają
swoje umiejętności.



ZALETY SZKOŁY
ź  Kształcimy w zawodach architektoniczno – budowlanych na 

które jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy;

ź  bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta w pobliżu 
przystanków komunikacji masowej;

ź monter sieci i instalacji sanitarnych – język obcy, technika

ź technik architektury krajobrazu – język obcy, geografia, 
biologia, plastyka

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ PRZY NALICZANIU 
PUNKTÓW W REKRUTACJI

ź  nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę -  zajęcia 
00rozpoczynamy o 8 ;

ź technik budownictwa,technik geodeta – język obcy, fizyka, 
geografia, technika

ź  uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, oraz 
stypendia unijne dla uzdolnionych uczniów;

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch najlepszych ocen 
spośród następujących przedmiotów:

ź  wysokie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych
i egzaminów zawodowych. 

ź technik renowacji elementów architektury – język obcy, 
historia, plastyka, technika

ź technik robót wykończeniowych - język obcy, geografia, 
technika, plastyka

ź monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie -  
język obcy, technika

Realizujemy program
“uczymy kształtować przestrzeń”

NASI PARTNERZY

SZKOŁA PARTNERSKA


