TECHNIK DROGOWNICTWA
W Polsce z roku na rok buduje się coraz więcej dróg i ulic, które standardem dorównują
drogom w Europie.. Prawdą jest, że zaniedbania w drogownictwie są znaczne, dlatego też istnieje
tak duża potrzeba kształcenia w tym zawodzie.
Technik drogownictwa to:
•
•
•

odpowiedzialność i samodzielność,
umiejętność pracy z ludźmi i dla ludzi,
zatrudnienie na rynku pracy.

Praktycznie jest to praca z ludźmi nad realizacją nowych przedsięwzięć dotyczących
projektowania, budowy, przebudowy, naprawy i utrzymania dróg, ulic, mostów, przepustów.

Kandydat na technika drogownictwa powinien interesować się komunikacją, być pełnym
pomysłów, zwłaszcza na rozwiązywanie zadań wymagających zaangażowania i dokładności.

Technik drogownictwa:
− sporządza projekty dróg i ulic,
− planuje odwodnienia dróg i ulic,
planuje i nadzoruje roboty remontowe, modernizacyjne i utrzymaniowe dróg, ulic
i chodników,
− planuje układ zieleni,
− prowadzi rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień,
− sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów,
− nadzoruje stan powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych,
− prowadzi modernizację lekkich nawierzchni drogowych,
− kieruje pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas, prac
remontowych, modernizacyjnych lub utrzymaniowych dróg i ulic,
− opracowuje projekty geometryczne i konstrukcyjne parkingów.

Po ukończeniu nauki masz absolwent będzie potrafił:
− organizować roboty ziemne,
− organizować i koordynować roboty związane z budową i utrzymaniem dróg oraz
obiektów mostowych,
− prowadzić bieżące i okresowe przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych,
− wykonywać prace związane z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
− sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową.
Ukończenie szkoły daje Ci możliwość uzyskania dyplomu technika drogownictwa, który
pozwoli Ci podjąć pracę w tym kierunku zaraz po szkole.

Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych technik
drogownictwa może pracować w:
−
−
−
−
−

firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
biurach projektowych dróg i obiektów mostowych,
organach administracji państwowej i samorządowej,
wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
budownictwa drogowego i utrzymania dróg i ulic.

