
PROGRAM NAUCZANIA (autorski) ZAWÓD: Technik Renowacji Elementów Architektury 311210 - kwalifikacja B25 i B26 

 (Załącznik do:  Umowy o naukę zawodu realizowaną w formie praktyki zawodowej) 

4 tygodnie (160 godzin) w klasie II oraz 8 godz./tyg. przez 20 tygodni w klasie III 

TREŚCI KSZTAŁCENIA W FORMIE HASEŁ PROGRAMOWYCH, POWIĄZANE ZE 
SZCZEGÓŁOWYMI CELAMI KSZTAŁCENIA. 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien opanować następujące wiadomości 
i umiejętności wynikające z podstawy programowej w zakresie działów tematycznych 
1.1 – 1.3: 

1.1.Zasady bezpiecznego prowadzenia robót konserwatorskich i budowlanych. 
a. określanie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp; 
b. przewidywanie zagrożeń zdrowia i życia człowieka związanych z wykonywaniem zadań; 
c. określanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 
d. określanie skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
e. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
f. stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 

zawodowych; 
g. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosownie przepisów prawa dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

h. przestrzeganie zasad transportu i składowania materiałów budowlanych; 

Materiał nauczania: Zapoznanie się: • ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa 
• prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy oraz przepisami prawa pracy 
• przepisami bhp i ppoż., pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy • oceną ryzyka 
zawodowego • środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej przy wykonywaniu 
różnych prac budowlanych i konserwatorskich • organizacją stanowiska pracy na 
poszczególnych stanowiskach zgodnie z zasadami bhp • organizacją transportu 
i składowania materiałów do budowy w świetle bhp. 

1.2. [B26]Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (murów 
nieotynkowanych, tynków, powłok malarskich okładzin ceramicznych i kamiennych). 

a. rozpoznawanie rodzajów murów nieotynkowanych, tynków, powłok malarskich okładzin 
ceramicznych i kamiennych; 

b. ocenianie stanu zachowanie elementów architektury na podstawie dokumentacji technicznej; 
c. dobieranie technologii wykonania i renowacji; 
d. dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania i renowacji; 
e. określanie stopnia zanieczyszczeń; 
f. oczyszczanie powierzchni; 
g. dobieranie i przygotowywanie podłoży; 
h. wykonywanie renowacji; uzupełnienia ubytków; 
i. wykonywanie wzmacniania i impregnacji; 
j. wykonywanie murów nieotynkowanych, różnych tynków (ozdobnych), powłok malarskich; 
k. dokonywanie montażu okładzin ceramicznych i kamiennych; 
l. wykonywanie spoinowania murów, elementów ceramicznych i kamiennych; 
m. dobieranie sposób wiązania cegieł i kamieni; 

Materiał nauczania: Technologia wykonania i renowacji murów nieotynkowanych, 
tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych i kamiennych • materiały 
narzędzia i sprzęt do wykonywania prac budowlanych i renowatorskich • rodzaje 
murów, tynków, powłok malarskich okładzin ceramicznych i kamiennych • sposoby 
wiązania cegieł i kamieni • spoinowanie murów • montaż okładzin ceramicznych • 
stopień zanieczyszczeń elementów budowlanych oraz oczyszczanie ich powierzchni • 
przygotowanie podłoży • uzupełnianie ubytków w murach, tynkach, okładzinach 
kamiennych i ceramicznych •wzmacnianie i impregnacja elementów budowlanych. 

1.3.[B25] Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich i kamieniarskich elementów 
architektury. 

a. ocenianie stanu zachowania sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury i rzeźb na 
podstawie dokumentacji technicznej; 

b. dobieranie technologii wykonania, materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania i renowacji 
elementów architektury; 

c. wykonywanie szablonów elem. architektury, rzeźb, ornamentów, znaków graficznych i fleków; 
d. wykonywanie form i odlewów sztukatorskich; 
e. wykonywanie różnych modeli sztukatorskich (kopii elementów architektury i rzeźb); 
f. wykonywanie przekuwania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb; 
g. dokonywanie montażu sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektonicznych i rzeźb 

z zastosowaniem kotew, haków i trzpieni; 
h. wykonywanie ornamentów i znaków graficznych na kamieniarskich elem. arch. i na rzeźbach; 
i. wykonywanie zdobienia elementów architektury z zastosowaniem technik malarskich 

i pozłotniczych; wykonywanie polichromii i patyn, dokonywanie renowacji polichromii i patyn; 
j. wykonywanie oczyszczania sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury i rzeźb; 
k. przygotowywanie podłoża pod uzupełnienia ubytków; 
l. wykonywanie łączenia fragmentów sztukatorskich i kamieniarskich elem. arch. i rzeźb; 
m. wykonywanie i wstawianie fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów 

architektury i rzeźb; dobieranie technologii montażu i montowania fleków; 
n. uzupełnianie ubytków w sztukatorskich i kamieniarskich elementach architektury i w rzeźbach; 
o. wykonywanie impregnacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury i rzeźb; 

Materiał nauczania: Materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji 
sztukaterii i kamiennych elementów architektonicznych • wykonywanie ornamentów 
kamiennych • wykonywanie modeli sztukatorskich • wykonanie i zdejmowanie 
różnych form sztukatorskich • wykonywanie i wykańczanie odlewów • montaż 
sztukatorskich i kamiennych elementów architektonicznych • technologia renowacji 
sztukaterii i kamienia • rodzaje zniszczeń sztukatorskich i kamiennych elementów • 
oczyszczanie powierzchni elementów • uzupełnianie ubytków w elementach 
sztukatorskich i kamieniarskich • konsolidacja i impregnacja elementów 
architektonicznych.                                                                                                  VERTE! 

 


