
  

  

Technikum Nr 1 zlokalizowane jest w centrum miasta, blisko dworca PKS i PKP. 

Nowoczesne nauczanie dostosowaliśmy do potrzeb rynku pracy. Bazujemy na 

oprogramowaniu komputerowym: Norma PRO, AutoCAD, SpecBud. Współpracujemy        

z renomowanymi firmami budowlanymi, w których odbywają się praktyki zawodowe           

i seminaria specjalistyczne. W proces kształcenia zaangażowani są również nasi 

partnerzy, m. in.: Politechnika Rzeszowska, Państwowa Inspekcja Pracy i Akademia 

Wykonawcy ŚNIEŻKA, którzy organizują dedykowane uczniom szkolenia z nowoczesnych 

technologii budowlanych. 

 

W nadchodzącym cyklu edukacyjnym planowane jest uczestnictwo szkoły w kolejnych 

edycjach programu Erasmus+. Uczniowie mają dostęp do aktualnych publikacji z branży 

budowlanej. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość zatrudnienia uczniów w firmach 

budowlanych i instalacyjnych. 

Szkoła organizuje liczne wycieczki edukacyjne do lokalnych firm i przedsiębiorstw. 

 

 

Uczniowie są uczestnikami 

programów stypendialnych: 

Urzędu Marszałkowskiego, 

Województwa Podkarpackiego. 
Osiągnięcia szkoły:  

Wysoki poziom szkoły składa 

się na coroczne osiągnięcia 

uczniów w olimpiadach                    

i konkursach budowlanych,                

w których zdobywają tytuły 

laureatów i finalistów. Wyniki 

potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe są corocznie 

wyższe od średnich w kraju         

i województwie.  

 Jesteśmy organizatorem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.  

Dzięki ukończeniu naszej szkoły uczniowie mają możliwość zatrudnienia w firmach 

budowlanych i instalacyjnych. W nadchodzącym cyklu edukacyjnym planowane jest 

uczestnictwo szkoły w kolejnych edycjach programu Erasmus+. Nasi uczniowie w ramach 

zagranicznych miesięcznych praktyk odwiedzili już Hiszpanię, Maltę i Niemcy, a w planach 

jest wyjazd do Szwecji. Szkoła organizuje liczne wycieczki edukacyjne do lokalnych firm       

i przedsiębiorstw. 

 

 



 

TECHNIKUM NR 1 

OFERTA I REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: 

naborpp.resman.pl/kandydat 

Składanie podań: 17.05 – 21.06.2021 

Przedmioty punktowane  

w naborze: 

język polski       matematyka                                                                                                                                                          

język obcy          informatyka 

Technikum Nr 1 otrzymało tytuł  „Srebrnej Szkoły 2021” 

 w Rankingu Techników Perspektywy 
II miejsce na terenie miasta Rzeszowa          IX miejsce w województwie podkarpackim 

Erasmus+ 

(TECHNIKUM BUDOWLANE) 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1  

IM. A. TOWARNICKIEGO W RZESZOWIE 
ZAGRANICZNE 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

• Klasa 1A i 1B  

• Zajęcia praktyczne: już od 2. klasy 

• Kwalifikacje zawodowe: 

1. BUD. 12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
2. BUD. 14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

• Kwalifikacje zawodowe – klasa 1C: 

1. BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. 

2. BUD.25 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie  
    absolwenci są atrakcyjnymi pracownikami ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych 

    po zakończeniu nauki mogą znaleźć zatrudnienie w firmach remontowych, wykończeniowych, rozbiórkowych i budowlanych,                              

    przedstawiciel zawodu może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prac wykończeniowych 

    może również podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej w formie studiów inżynierskich i magisterskich 

 

• Klasa 1C  

• Zajęcia praktyczne: już od 2. klasy 

• Kwalifikacje zawodowe: 

1.BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych  

2.BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

Odwiedź nas! 
TECHNIKUM NR 1 
(TECHNIKUM BUDOWLANE) 
w Zespole Szkół Nr 1 
im. Ambrożego Towarnickiego 

 

Skontaktuj się z nami! 
tel. 17 748 21 50 

sekretariat@zs1.resman.pl 
www.tb.resman.pl 

 

• Klasa 1D 

• Zajęcia praktyczne: już od 1. klasy! 

• Kwalifikacje zawodowe: 

1.BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

2. BUD.25 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie  
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach remontowych, wykończeniowych i budowlanych, mogą prowadzić własną 

działalność gospodarczą, ale także podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej w formie studiów inżynierskich i magisterskich. 

 

ul. Towarnickiego 4 

35-010 Rzeszów 

 

•     Język wiodący: angielski 

• Język dodatkowy: niemiecki lub hiszpański 

Znajdź nas na Facebooku! 

 

Uzyskane kwalifikacje przygotowują do wykonywania prac związanych z organizacją, budową, montażem i eksploatacją sieci 

oraz instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

Absolwenci mogą prowadzić roboty budowlane, opracowywać dokumentację budowlaną,  kierować zespołami przy 

wznoszeniu budowli, sporządzać obmiary i kosztorysy. Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach 

projektów, laboratoriach, przy produkcji i handlu materiałami budowlanymi oraz w organach administracji państwowej.  

•     Język wiodący: angielski 

• Język dodatkowy: niemiecki lub hiszpański 

•     Język wiodący: angielski 

• Język dodatkowy: niemiecki lub hiszpański 

mailto:sekretariat@zs1.resman.pl
http://www.tb.resman.pl/

