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POLSKA

„Budownictwo i instalacje” 
to program zawodowy, który 
kończy się uzyskaniem  
dyplomu dającym uprawnienia 
zawodowe.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Program „Budownictwo i instalacje” skierowany jest do osób, które chcą 
budować, remontować, przebudowywać domy i wykonywać prace montażowe.

Możesz rozpocząć pracę natychmiast po ukończeniu szkolenia lub kontynuować 
naukę w wyższej szkole zawodowej. Możesz również wybrać dodatkowe 
przedmioty w celu kontynuowania nauki w szkole wyższej.

PIĘĆ RÓŻNYCH KIERUNKÓW

Pojazdy budowlane
• Będziesz się uczyć o transporcie i robotach drogowo-kanalizacyjnych. Kierunek 

ten daje możliwość pracy jako np. operator maszyn do robót ziemnych.

Budownictwo mieszkaniowe
• Będziesz się uczyć o budowie i renowacji budynków, mostów i innych 

budowli. Kierunek ten daje możliwość pracy jako np. betoniarz-zbrojarz, 
układacz podłóg, murarz, szklarz, monter rusztowań lub stolarz. 

Prace ziemne i budowlane
• Będziesz się uczyć o robotach ziemnych przy budowie dróg, a także układaniu 

torów kolejowych i powierzchni brukowanych. Kierunek ten daje możliwość 
pracy jako robotnik przy pracach drogowo-kanalizacyjnych lub technika 
kolejowego.

Prace malarskie
• Będziesz się uczyć o malowaniu i przemalowywaniu, a także o różnych 

rodzajach wykańczania ścian i kładzenia kolorów. Kierunek ten daje możliwość 
pracy jako np. malarz budowlany.

Blacharstwo
• Będziesz się uczyć o zastosowaniu blacharstwa w budownictwie, wentylacji i 

klimatu wewnętrznego. Kierunek ten daje możliwość pracy jako np. blacharz 
lub monter wentylacji. 

Czego nauczysz się podczas w ramach programu:
Będziesz zdobywać wiedzę budynkach i metodach budowania. Zdobędziesz 
umiejętności, jak budować racjonalnie, bezpiecznie i z myślą o środowisku. 
Będziesz się uczyć o różnych zawodach w branży i o przebiegu pracy.

Program ten przykłada dużą wagę do zasad BHP i kwestii środowiska pracy,  
w celu dbania o zdrowie pracowników i unikania wypadków przy pracy.
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Charakterystyka kursu
Programy zawodowe składają się z przedmiotów obowiązujących w szkołach 
średnich: języka angielskiego, historii, wychowania fizycznego, matematyki, 
przyrody, religioznawstwa, wiedzy o społeczeństwie i języka szwedzkiego 
lub szwedzkiego jako języka obcego. Na zajęciach programów zawodowych 
przerabiasz więcej przedmiotów zawodowych, tzw. specjalizacyjnych, a mniej 
przedmiotów, których uczyłeś się w szkole podstawowej. 

Przedmioty specjalizacyjne wspólne dla wszystkich programów to: prace 
budowlane.

Będziesz mieć możliwość specjalizować się i poszerzyć swoje wiadomości 
w ramach wybranego kierunku. Nazywa się to programem poszerzonym. 
Skontaktuj się ze szkołą, aby dowiedzieć się, jakie przedmioty rozszerzające są w 
programie nauczania.

Masz też możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów, których chcesz się 
uczyć. Dowiedz się, jakie kursy są w szkole.

Formy pracy
Program nauczania składa się z różnych praktycznych problemów, które 
rozwiązujesz razem z innymi osobami lub samodzielnie. Masz możliwość 
ćwiczyć swoją zdolność do podejmowania decyzji i bycia kreatywnym i uczysz 
się jak prowadzić własną firmę. Ćwiczysz się w planowaniu, wykonywaniu, 
dokumentowaniu i dbaniu o jakość pracy w oparciu o współczesne metody. 
Uczysz się wybierania wyposażenia, metod i bezpiecznej pracy.

Praca dyplomowa
Pod koniec programu „Budownictwo i instalacje” wykonasz pracę dyplomową 
w wybranym zakresie zawodowym. W pracy tej wykażesz, że nabyłeś wiedzę 
potrzebną do rozpoczęcia pracy, do której się przygotowałeś w trakcie nauki.

Kształcenie w miejscu pracy
Część nauki odbywa się w jednym lub wielu miejscach pracy przez okres co 
najmniej 15 tygodni i nazywa się kształceniem w miejscu pracy (apl). Jest to 
ważny element nauki. Apl daje ci doświadczenie i ponadto kontakty, które mogą 
być przydatne, gdy będziesz szukać pracy.

Praktyka zawodowa
W ramach programu istnieje możliwość wybrania praktyki zawodowej na 
poziomie szkoły średniej. Oznacza to, że otrzymasz taką samą wiedzę, lecz co 
najmniej połowę czasu przeznaczonego na kształcenie spędzisz w jednym lub 
wielu miejscach pracy. 

Pomyśl o tym
Jeśli chcesz uzyskać wykształcenie uprawniające do przyjęcia do szkół 
wyższych, musisz zaplanować swój program nauki. W takim wypadku możesz 
dokonać indywidualnego wyboru i musisz podjąć naukę w ramach programu 
poszerzonego. Musisz wtedy wybrać jeszcze dwa dodatkowe przedmioty w języku 
szwedzkim lub szwedzki jako język obcy i kurs języka angielskiego. Jeżeli chcesz 
kontynuować naukę, skorzystaj z pomocy doradców ds. kształcenia i wyboru 
zawodu (en studie- och yrkesvägledare). 

W każdym przypadku masz prawo do wyboru dodatkowych zajęć w zakresie 
sportu i zdrowia oraz zajęć plastycznych – w ramach wyboru indywidualnego.


