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W skład Zespołu wchodzą:  

 

 Technikum Nr 5 kształcące w zawodach: 

 technik budownictwa 

 technik geodeta 

 technik architektury krajobrazu 

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 kształcąca w zawodzie: 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle  
jest szkołą publiczną prowadzoną przez Powiat Jasielski  



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                  www.zsb.jaslo.pl 

 Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle uczestniczy w Projekcie 

realizowanym przez Powiat Jasielski- współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: 

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 

na terenie Powiatu Jasielskiego” 

 

 Celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu jasielskiego poprzez 

ściślejsze powiązanie oferty edukacyjnej z wymogami rynku pracy oraz 

uzupełnienie/ podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli  

w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2019 r. 

 
Wartość Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.446.760,24 zł 
 

Wysokość dofinansowania: 90% z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Formy wsparcia: 

kursy i staże zawodowe dla uczniów  

szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”  
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
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Kurs montażysty rusztowań  
80-godzinny, kończący się egzaminem państwowym 
 
Uczestnicy kursu:  

20 osobowa grupa uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:  
technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
3-osobowa grupa nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle 
 
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności oraz uprawnień do montażu rusztowań 
   
Program kursu: opracowany i zatwierdzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie 
 
Forma prowadzenia zajęć: 
Część teoretyczna obejmująca zagadnienia z zakresu:  
1) dokumentacji technicznej maszyn roboczych, 
2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, 
3) technologii wykonywania robót ziemnych, 
4) użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 
Część praktyczna obejmująca naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i 
technologicznych.  
 
(podstawa prawna organizacji kursu: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. nr 118 z dnia 15.10.2001 r, poz. 1263 ze zm.)  
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2016 / 2017 



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                www.zsb.jaslo.pl 

Kurs montażysty rusztowań  
 
Kurs przeprowadzony został  w Ośrodku Szkolenia 
Zawodowego w Rzeszowie, wyłonionego w trybie 
postępowania przetargowego. 
 
Uczniowie i nauczyciele mieli zapewniony w ramach 
projektu transport do Rzeszowa w czasie trwania 
kursu oraz materiały szkoleniowe i catering. 
 
80-godzinny kurs zakończył się egzaminem 
państwowym przed komisją z Instytutu Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. 
Wszyscy Absolwenci po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku egzaminu otrzymali książkę 
operatora/montażysty - demontażysty oraz certyfikat 
wydany przez w/wym. Instytucję. 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2016 / 2017 
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Kurs: spawanie metodą TIG (141 I stopień) 
120-godzinny, kończący się egzaminem, dający uprawnienia 
 
Uczestnicy kursu:  

20 osobowa grupa uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:  
technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
 
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności oraz uprawnień zawodowych w zakresie spawania 
metodą TIG 141 
   
Program kursu: opracowany i zatwierdzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa z 
Gliwic 
 
Forma prowadzenia zajęć: część teoretyczna i praktyczna 
 
Zakres szkolenia zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa.  
Po zakończeniu szkolenia egzamin kwalifikacyjny zorganizowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych 
spawaczy.  
Tematyka zajęć obejmuje szczegółowe poznanie aspektów wykonywania zawodu spawacza w 
metodzie TIG. 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2016 / 2017 



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                www.zsb.jaslo.pl 

Kurs: spawanie metodą TIG (141 I stopień)  
120-godzinny kurs przeprowadzony został  przez Sądecki 
Ośrodek Szkoleniowy TISBUD z Nowego Sącza, wyłoniony w 
trybie postępowania przetargowego. 
Uczniowie mieli zapewnione w ramach projektu materiały 
szkoleniowe oraz catering. 
 
Wszyscy Absolwenci Kursu uzyskali uprawnienia spawalnicze dla metody TIG 
(141) wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie 
pozytywnie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną. 
Egzamin składał się z: 
– egzaminu praktycznego – polegającego na wykonaniu próbki egzaminacyjnej 
w metodzie TIG (zaliczenie egzaminu praktycznego to warunek przystąpienia 
do części teoretycznej) 
– egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, 
zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie kursu. 
 
Nasi Absolwenci kursu otrzymali świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego 
spawacza (certyfikat) oraz wpis do książki wydanej przez Instytut Spawalnictwa 
w Gliwicach. 
 
Uzyskane przez naszych uczniów uprawnienia spawacza metodą TIG (141), 
potwierdzają posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako 
spawacz.  

  
 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2016 / 2017 



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                www.zsb.jaslo.pl 

Kurs: obsługa agregatów tynkarskich 
56-godzinny, kończący się egzaminem wewnętrznym 
 
Uczestnicy kursu:  

18 osobowa grupa uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:  
technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
 
Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności obsługi agregatów tynkarskich (wszystkie typy)  
   
Program kursu: zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie obowiązującymi do 31 marca 2017 r. Kurs składa się z części 
teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu: dokumentacji 
technicznej maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn 
roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 
Część praktyczna obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach 
terenowych i technologicznych. 
 
Forma prowadzenia zajęć: część teoretyczna (43h) i praktyczna (13h) 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2017 / 2018 



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                www.zsb.jaslo.pl 

Kurs: obsługa agregatów tynkarskich  
 
56-godzinny kurs przeprowadzony został  przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator z Dębicy, wyłoniony 
w trybie postępowania przetargowego. 
Uczniowie mieli zapewnione w ramach projektu materiały szkoleniowe oraz catering. 
 
Wszyscy Absolwenci Kursu nabyli wiedzę i umiejętności obsługi agregatów tynkarskich (wszystkie typy). 
 
Po zakończeniu kursu przeprowadzony został egzamin wewnętrzny potwierdzający przeszkolenie i uzyskanie 
przygotowania do obsługi agregatów tynkarskich wszystkich typów. 
 
 

  
 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2017 / 2018 
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Kurs: operator koparko-ładowarki kl. III 
136-godzinny, kończący się egzaminem państwowym 
 
Uczestnicy kursu:  

20 osobowa grupa uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:  
technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
 

Cel kursu: zdobycie uprawnień zdobycie uprawnień  operatora koparko – ładowarki kl.III  
   
Program kursu: zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.  
Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:  

1) dokumentacji technicznej maszyn roboczych, 

2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, 

3) technologii wykonywania robót ziemnych, 

4) użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 
Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych 
warunkach terenowych i technologicznych.  
 
Forma prowadzenia zajęć: część teoretyczna (52h) i praktyczna (84h) 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2017 / 2018 
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Kurs: operator koparko-ładowarki kl. III  
 
Uczniowie mają zapewniony w ramach projektu transport do Dębicy w czasie trwania kursu 
oraz materiały szkoleniowe i catering. 
 
136-godzinny kurs prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator z Dębicy, 
wyłoniony w trybie postępowania przetargowego umożliwia po pozytywnym zdaniu 
egzaminu państwowego przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego z Warszawy uzyskanie uprawnień  operatora koparko – ładowarki kl.III 
Wszyscy Absolwenci kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego 
otrzymają książkę operatora maszyn roboczych oraz certyfikat wydany przez w/wym. 
Instytucję. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2017 / 2018 
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Kurs: Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej 
67-godzinny, kończący się egzaminem  
 
Uczestnicy kursu:  

40 osobowa grupa uczniów naszej szkoły (2 grupy po 20 osób) kształcących się w zawodach:  
technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
 

Cel kursu: przygotowanie jego uczestników do uzyskania kwalifikacji/uprawnień niezbędnych do 

obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym (w tym wymiany butli gazowej w wózkach o 

zasilaniu gazowym) 
   
Program kursu obejmujący zagadnienia uzgodnione i zatwierdzone przez Urząd Dozoru 
Technicznego: 
Przepisy BHP. 
Typy stosowanych wózków jezdniowych. 
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 
Wiadomości o dozorze technicznym. 
Budowa wózków jezdniowych. 
Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy. 
Zajęcia praktyczne. 
Szkolenie z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowych. 
 

Forma prowadzenia zajęć: część teoretyczna  i praktyczna 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w latach 2017 / 2018 oraz 2018 / 2019 
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Kurs: Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej 
 
Uczniowie mają zapewnione w ramach projektu materiały szkoleniowe oraz catering. 
 
67-godzinny kurs przeprowadzony przez Ośrodek Szkoleniowy wyłoniony w trybie 
postępowania przetargowego umożliwi po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego 
uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego. 
Zaświadczenie wydawane jest przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego 
i uprawnia do obsługi wózków jezdniowych i bezpiecznej wymiany butli gazowych w 
wózkach o zasilaniu gazowym. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w latach 2017 / 2018 oraz 2018 / 2019 
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STAŻE ZAWODOWE  
dla uczniów Technikum Nr5 - technik budownictwa 
150-godzinne staże (stypendium dla uczestnika 997,40 zł)  
 
Uczestnicy kursu:  

20 osobowa grupa uczniów naszej szkoły  
(11 uczniów 2016/17 , 9 uczniów 2017/18) 

 

Skrócony opis programu i główne założenia - harmonogram realizacji stażu zawodowego: 
1.Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego 

- poznanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , ochrony przeciw pożarowej i ochrony środowiska 

2. Organizacja robót budowlanych 

- organizowanie stanowiska pracy do wykonania określonych robót budowlanych, organizowanie i wykonywanie 

robót budowlanych, planowanie zagospodarowania terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy 

3. Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych 

- dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonania określonych robót budowlanych, wykonywanie podstawowych robót 

budowlanych indywidualnie lub w zespołach roboczych, dokonywanie odbioru robót budowlanych, ocena jakości 

wykonanych robót, wykonanie obmiaru robót 
 
 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w latach 2016 / 2017 oraz 2017 / 2018 
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STAŻE ZAWODOWE  
dla uczniów Technikum Nr5 - technik budownictwa 
150-godzinne staże 

 

W roku szkolnym 2016/17 staże w zawodzie technik budownictwa  

były organizowane u pracodawców: 

 

STAROSTWO POWIATOWE w JAŚLE  (2 stażystów) 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w JAŚLE (3 stażystów) 

 

ZAKŁAD BUDOWLANO - MONTAŻOWY Piotr Konopacki, Jasło  (6 stażystów) 

 

 

Kompetencje uzyskane przez stażystów: 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych  

 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2016 / 2017  



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                www.zsb.jaslo.pl 

STAŻE ZAWODOWE  
dla uczniów Technikum Nr5 - technik geodeta 
150-godzinne staże (stypendium dla uczestnika 997,40 zł)  
 
Uczestnicy kursu:  

18 osobowa grupa uczniów naszej szkoły  
(9 uczniów 2016/17 , 9 uczniów 2017/18) 

 

Skrócony opis programu i główne założenia- harmonogram realizacji stażu zawodowego: 
1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa: poznanie struktury organizacyjnej, zadania produkcyjne, baza 

techniczna, przestrzeganie  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

2. Prace geodezyjne do celów projektowych:  gromadzenie danych i analiza istniejących materiałów 

geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie wywiadu terenowego, projektowanie i zakładanie osnowy 

geodezyjnej, wykonywanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych terenu, sporządzanie map do celów 

projektowych. 3. Geodezyjna obsługa: organizowanie i prowadzenie prac realizacyjnych, opracowanie 

geodezyjne projektu inwestycji i wytyczenie jej w terenie, obsługa geodezyjna budowy inwestycji, wykonywanie 

pomiarów powykonawczych. 4. Numeryczne opracowanie map. 
 
 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w latach 2016 / 2017 oraz 2017 / 2018 



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                www.zsb.jaslo.pl 

STAŻE ZAWODOWE  
dla uczniów Technikum Nr5 - technik geodeta 
150-godzinne staże 

W roku szkolnym 2016/17 staże w zawodzie technik geodeta  

były organizowane u pracodawców: 

 Firma Geodezyjno- Kartograficzna GEOSET S.C. JASŁO  (6 stażystów) 

 PRZEDSIĘBIORSTWO  GEODEZYJNE „ALFA” S.C. JASŁO (3 stażystów) 

 

Kompetencje uzyskane przez stażystów: 

 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów  

 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych  

 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2016 / 2017  



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                www.zsb.jaslo.pl 

STAŻE ZAWODOWE  
dla uczniów Technikum Nr5 - technik architektury krajobrazu 
150-godzinne staże (stypendium dla uczestnika 997,40 zł)  
 
Uczestnicy kursu:  

  20 osobowa grupa uczniów naszej szkoły  
     (10 uczniów 2016/17 , 10 uczniów 2017/18) 

 

Skrócony opis programu i główne założenia- harmonogram realizacji stażu zawodowego: 
1) struktura organizacyjna przedsiębiorstwa:poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, analiza technologii 

z zakresu architektury krajobrazu stosowanych w przedsiębiorstwie 2) przygotowanie roślin ozdobnych do urządzania 

obiektów architektury krajobrazu: poznanie specyfiki pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy, doskonalenie 

praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej, zapoznanie się z urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem 

technicznym stosowanym w przedsiębiorstwie 3) wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu: 

doskonalenie praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej, zapoznanie się z urządzeniami, narzędziami i innym 

sprzętem technicznym stosowanym w przedsiębiorstwie 4) inne umiejętności: zdobycie nowych doświadczeń zawodowych 

związanych z wybranymi zadaniami zawodowymi określonymi w standardzie kwalifikacji zawodowych w zawodzie 

technik architektury krajobrazu, nawiązanie kontaktów zawodowych możliwych do wykorzystania w procesie kształcenia 

zawodowego, analiza systemu zapewnienia jakości produkcji i usług w przedsiębiorstwie, analiza zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy w przedsiębiorstwie  
 
 
 
 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w latach 2016 / 2017 oraz 2017 / 2018 



 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle                www.zsb.jaslo.pl 

STAŻE ZAWODOWE  
dla uczniów Technikum Nr5 - technik architektury krajobrazu 
150-godzinne staże 

W roku szkolnym 2016/17 staże w zawodzie technik architektury krajobrazu  

były organizowane u pracodawcy: 

 NORDMAN-PARK, USŁUGI-HANDEL, Jan Gryziec Łysa Góra  (10 stażystów) 

 

Kompetencje uzyskane przez stażystów: 

 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  

 

Projekt  realizowany przez Powiat Jasielski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”   
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

Realizacja w roku szkolnym 2016 / 2017  


