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Technikum: technik drogownictwa
Polska z roku na rok buduje coraz więcej dróg i ulic, które standardem dorównują drogom w Europie. Jest to możliwe dzięki
nowym technologiom i środkom pochodzącym z Unii Europejskiej, polskim funduszom a prowadzącymi są Zarządcy Dróg
Publicznych (GDDKiA). Prawdą jest, że zaniedbania w drogownictwie są znaczne, dlatego też istnieje tak duża potrzeba
kształcenia w tym zawodzie.

ZAWÓD NALEŻY DO GRUPY ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI. SPRAWDŹ SAM !!!

Jeżeli wybierzesz ten zawód, to twoją pracą może byd realizowanie zakresu zadao:
 organizowanie i prowadzenie robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 organizowanie i koordynowanie robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych;
 prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;
 wykonywanie prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych;
 sporządzanie projektów, kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej;
 przeprowadzanie kontroli stanu nawierzchni dróg, ustalanie usterki oraz zakresu robót naprawczych;
 opisywanie zasad prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeo zabezpieczenia ruchu
drogowego w czasie trwania robót drogowych;
 prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, opracowywanie projektów planów finansowych
budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa może podejmowad pracę w:
przedsiębiorstwach zajmujących się budową oraz utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
biurach projektowych dróg i obiektów mostowych,
organach administracji paostwowej i samorządowej,
wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych,
służbach Obrony Cywilnej Kraju
Absolwenci technikum po zdaniu egzaminów z zakresu 3 kwalifikacji oraz ukooczeniu szkoły otrzymują dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który otwiera im drogę do zdobywania dalszych uprawnieo oraz podjęcia pracy.
Dzięki suplementowi do dyplomu pracę można podjąd na obszarze UE. W trakcie nauki zdobywają też wiedzę
ogólnokształcącą , która umożliwia zdanie egzaminu maturalnego (również na poziomie rozszerzonym z przedmiotów takich
jak, m.in.: matematyka, biologia, geografia, fizyka czy historia). To szansa podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym
kierunku na wyższych uczelniach, tak samo jak po ukooczeniu liceum ogólnokształcącego --> Z ZASADNICZĄ RÓŻNICĄ –>
BĘDZIESZ MIAŁ ZAWÓD I PEWNĄ PRACĘ !
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