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TECHNIKRENOWACJIELEMENTOWARCHITEKTURY 311210

KWALIFIKACJE wYoDRĘBNroNE !v ZAwoDztE
B UD.23 . Wykonywanie i renorvacj a detal i arch itekton icznych
BUD.24. Pr'orł'adzenie prac renowatorskiclr elementół' architektur'y

CELE KSZTAŁCENIA
Absolr,vent szkoły prorvadzącej ksztatcenie rv zawodzie technik renowacji elementów architektury powinien być
przy gotowany do w1'ko nywa nia zada(t zawo dowy' ch :

l) w zakresie kwalifikacji BUD.23. Wykonvrvanie i lenowacja detali architektonicmych
a) wykonywania oraz renor,r.acji sztukatorskich elementów architektury,
b) rvykonywania oraz renolr'acji kamiennych elementów architektury;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.24' Prowadzęnie prac reno\,Yatorskich elementów architektury:
a) rłykonywarria retrorvacji murów rrieotynkor.vanyclr i tynkólv'
b) lrykonyrvania renowacji oktadzin ceramicznvch i kamiennych,
c) organizorvania i realizacji prac renowatorskich.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW
Do uykonyr.vania zadań zarł'odo'uvych w zakresie kwalitikacji BUD.23. Wykonylvanie
ar'chitektonicznych niezbędne jest osiągnięcie nizej rłymienionych efektórv kształcenia:

renorvacja detali

BUD.23. Wykonywanie i renowacia detali architektonicznych
BUD.23.l. Bezpieczeństrvo i higiena pracy

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacii
Uczeń: Uczefr

1 ) charakter'yzuje pojęcia zv,iązane z
bezpieczeństrł'ern i lrigieną pracy. ochroną
pt'zec ir,vpoŻarolvą, oclrroną środorr'iska
i ergonomią

l ) identyfikuje przepisy pl'a\,\'a clotyczące prarvIrej
ochl'ony pracy, ochrony przeciwpożarowej'
ochroll5' środoił'iska i ergonomii

2) tłyjaśnia znaczenie pojęć: bezpieczeństwo
i higiena placv, ochrona przeciupozarowa,
ochrona środorł'iska' ergononr ia

3) stosuje zasady ochrony przeciwpozarorvej
11, j ędnostkach organizacy"j nych

4) stosuje zasady postępolł,ania z odpadami
5) określa zasady ergononlii dotyczące stanorvisk

placy i organizacii procesu pracy
2) okr'eśla zadania i uprarvnienia instytucji or'az

slużb dzialających \.v zakresie ochl'ony pracv,
ochl'ony przecirł'poŹar'owej i ochrony
środowiska

l ) lrrymienia instytucje oraz służby dzialające
rr' zakresie ochrorly pracy, ochlony
przeciwpożarowej i ochr'ony środorł'iska

2) rł,skazuje zadania i uprarł'rrienia irrstytucji oraz
słtlżb działającyclr w zakresie ochrony pracy,
ochrony przeciwpożaror,vej i ochrony środorviska

3) określa prarva i obovr'iązki pfacolYnika
oraz pracodawcy lv zakresie bezpieczeństwa
i higien.v placl'

'tlymien ia obowi ązki pracodarvcy tł, zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
wym ieni a obor.viązki pracovr,n ika rv zakresie
bezpieczeństr,va i higieny pracy
wskazuje prarva i obowiązki pracolvnika, który
rrlegl r.vypadkorvi przy pr'ac,v, rryrrikające z
przepisóll, prau'a
rozróŻnia rodzaje śr,viadczeń z tytulu lr,;lpadku
przy pracy
u'skazuj e konsekrvencj e wyni kaj ące
z ni eprzestrzegania oborr.i ązkórv rv zakresi e

1)

2\

3)

4)

s)
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bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracolvnika
i pracodalvcę

4) charakteryzuje sposoby przeciwdziałarria
czynn i kclrn szkodl iwy m w btanży b udclr'vlanej

1) rozpoznaje źródłai cąvnniki szkodliwe
rłystępujące w środowisku pracy w branży
budowlanej

2) wymienia skutki oddziałyu'ania czynrrików
szkod liwych tra organ izm człorvieka rr' bratrł
budou,lanej

3) określa skutki oddziałyrvania czynników
szkodliwych na organizm człowieka

4) określa sposoby minimalizacji lub elinrinacji
zagroŻeń rłystępuj ących r.v trakcie wykonywania
reno'uvacji dętali architektonicznych

5) rozróŻnia skutki oddziaływania czynników
szkodliw1'gh na organizm człowięka rv trakcie
wykonywania renowaci i detali architektonicznych

5) przestrzega zasad bezpieczeristlva i higieny
pracy ofaz pr'zepisów prawa dotyczącycll
ochrony przecirłpoŹarolvej i ochrony
środowiska

stosuje przepisy prat\la dotyczące bezpieczeristrva
i higieny pracy
stosuje pr'zepisy prawa dolyczące ochrony
przeciwpoŻarowej
stosuje przepisy prawa dotyczące ocht'ony
środorłiska
vrykonuj e czynności zgodn i e z zasadami oclrrony
przeciwpoŻarorvej rv przypadku zagrożenia
pożarowego
interpreĘe'rłymagania za\yarte w aktach
prawnych i normach z zaklesu ochrony
śl'odor.r'iska
o cen i a stosowan e w pr'zeds i ę b i orstwi e t' ozwiązania
ogralriczające lub el irninujące enlisję
zani eczy szczeń do środowi ska
ontawia konseklvencj e tlaruszetl ia przepisórv
i zasad bezpieczeńst."va i higieny pracy podczas
lvyko tryrvani a renorł'ac j i detal i arch itektolr icznyclr

l)

Ż)

3)

4)

s)

6)

7)

ó) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z rvy-maganiami ergonomi i, przepi sami
bezpieczeristu'a i higieny pracy, ochrony
przeciwpozat'orł,ei i ochrony śr'odowiska

l ) stosuje przepisy pfawa i normy dotyczące
elgonomii

2) olganimje stanorvisko placy do lvykonvlvania
i renowacji detali architektonicznych zgodnie z
n1'rnaganiami ergonomi i

3) organizuje stanotvisko pracy do 1ł'ykonyrvania
i rer-rorł,acji detali arclritektonicznych zgodnie z
przepisarni bezpieczeństwa i lrigieny pracy.
ochrony przecir,lpożarowej i oclrrorry środorviska

4) ocenia stanorvisko pracy pod rvzględem
bezpieczeństvr'a i ergonomi i

7) przelviduje zagroŻenia dla zdlorvia i Życia
czlorvieka oraz mienia i środoq,iska zrr,iązane
z uykonywatr i em zadań zalvo dorvy_ch

l ) rozpoznaje zagt'ożenia dla zdrovr,ia i życia
człowi eka zl,v iązłne z wykonyrvan i em rerrowacj i
detali architektonicznych

2) okr'eśla zagrożenia dla zdrowia i zycia człorvieka
zu,iązane z wykonywalrienr i renclwacją detali
architektonicznych

3) określa zagroŻenia dla mienia i środorviska
związ'ane z rvykonyr,vaniern i renorł'acją detali
architektonicznvch

8) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbioroi,vej podczas wykonyrvania zadari
zawodorłych

l ) rozróŻniaśrodki ochrony indyividr.ralnej
i zbiororvej stosowane podczas w1'konyrvania
i renowacj i detali architektonicznych

2) określa zasady doboru środków oclrl'ony
indyrvi dual nej i zbiororvej podczas r.v,vkonywania
zarlali zawodorłrych
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3) dobiera środki ochrony indywidualnej
do rłykonyr,vany ch zadań zarvodouych
zlviązanych z uykonyrr,aniem i renou'acją detati
architektonicznych

4) stosuje śr'odki ochrony indyrvidualnej podczas
wykonywania i rer.rorvacji detali
alchitektonicznych

9) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego
zagr o Żenia zdrorvotlr ego

7)

8)

2)

opisuje podstarł'owe symptomy wskazujące na
stany nagłego zagroŻenia zdrowotnego
ocenia sytuację poszkodowanęgo na podstawie
analizy obj awół' obserworvany ch u
poszkodowanego
zabezpiecza siebie, poszkodor.vanego i mi ej sce
wypadku
układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
powiadami a odpowiedrrie służby
prezentuje udzielanie pierw'szej pomocy w
urazowych stanach nagłego zagtoŻenia
zdron'otnego, np. kr'wotoki, zmiaŻdŻenia,
amputacje, zlamarria, oparzenia
prezentuje udzielanie pierivszej pomocy w
nieurazouych stanach nagłego zagroŻenia
zdrorvotnego, np. omdlenie, zawał, udar
wy'konuje resuscytacj ę krążenior,vo-oddeclrorvą
na fantomie zgodnie zvytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacii i Europeiskiei Rady Resuscytacii

3)

l)

4)
s)
6)

BUD.23.2. Podstarły budown ictrva i renoł'ac.| i elementórł' architektury
Et'ekty ksztatcenia Klvteria welvt'ikacii

Uczeń: Uczeń
l) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektóiv

budou,lanych
r)
2)

3)
4)

rłymienia obiekty budolvlane
r o zt' óżl'ia r o dzaj e obi e którv budowl any c h i i c h
elementy
r o zr óŻnia r o dzaj e budy n ków
rvYmienia podsta\Ą'o\łe elementY btrdynku

2) charakteryzuje konstrukcje obiektórv
budorvlanych i technologie ich vr,ykonania

r)
2)

r'ozróżnia uklady konstrukcyjne budynkórv
rozróżnia konstrukcyj ne i niekonstrukcyj ne
elementy budynku
rozróŻria etapy rłykonania budynku
rozpoznaje technologie r,r7konania obiektów
budorvlanych

3)
4)

3) charakteryzuje grunty budorvlane r)
2)
3)
4)

s)
ó)
7)

klasyfi kuj e grunty budorł'l ane
rozróŻnia rodzaj e gruntów budowlanych
określa r,vłaści wości gruntów budolł'lanych
rvskazuje cechy prz-vdatności gt'untu dt'l

posadowienia na nim budynku
r ozr óŻni a roboty ziernne
rozróŻnia rodzaj e rłykopórv
l'ozpoznaie maszyny do robót ziemnych

4) charakteryzqe rodzaje i elementy instalacji
budorvlanych

l) rozróŻnia rodzaje i elementy instalacji
budorł'lanyclr

2) opisuje elementy sktador,r'e instalacji budorvlanych
3 ) rr1' j aśnia zastosorł,anie instalaci i budor,vlanych

5) charakteryzuje środki transportu stosołvane
w robotach budorvlanych

'rvskaztrje środki tr'anspottu wer,vnętrznego i
zerłnętrzrego oraz pionorł,ego i poziomego
dobiera środki transportu do określon1,ch robót
budorł'lanyclr
określa zasady trarrspot'tu nlateriałór,v
bLrdowlanych stoso\Ą.anych r.v pracach
renolvacyinych. np. farb. kleiór,v. eipsu

l)

2)

3)
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4) stosuje zasady organizacji transpoltu
r'ver,vnętrztrego na budowie

6) charaktery zuje narzędzia. maszyl1v i ur ządzenia
stosowane r,r, robotach budowlanych

rczróŻnia narzędzia' maszyny i urządzerria
stosowane w robotach budowlanych
dobiera narzędzia, maszylly i urządzenia
stosowane w robotach budolvlanych
posluguje się instrukcjami obsługi narzędzi,
maszyn i urządzeń stosor.vanych u, robotaclr
budowlanych

r)

2)

3)

7) charaktery zuje rodzaje rusztowali stosowanych
w budorvnictrvie i przestrzega zasad ich
eksploatacji

wymienia lodzaj e rusztowati
rozpoznaj e rodzaj e rusztołati
określa rusztowania do robót renowatorskich' np.

drabinowę' kozłor,ve
vlyj aśnia zasady eksploatacj i rusztowań
określa wymagania bezpieczeństwa i higieny
pfacy przy wy'konyrł'aniu pr'ac szczególnie
niebezpiecznych
określa śr'odki zabezpieczające stoso\vane przy
eksploataci i rusztolvań

r)
2)
3)

4)
5)

6)

8) charakter-vzuje podstar,vowe pojęcia nleclraniki
i wytrzymałości matęriałów w odniesieniu do
koIrstrukcji rusztowań

omawi a rodzaj e s ił wervrrętrznych występuj ących
r,v el ementach konstrukcj i lusztowania
om awia zaleŻno śc nośności ęl ementów rusztotr,ań
od czynników rł'ewnętrznych (np. geometria,
rvzmocnienia) i zewnętl'znych (np' obciąŹenia)
określa i omawia zasady tlstalania dopuszczalnych
obciążeń użytkorvych
wykonuje i omar,via szkic zabudor,ry rusŻorvań
zawierając1' rzuty iwidoki (plan montazu)
rłrykorrtrje szkic montażorły rusztowatria

1)

3)

4)

s)

z)

9) stosuje zasady zagospodarorvatria terenu
budowy'

l ) rozróŻnia elernenty zagospodarowania terenrt
budorły

2) rvskazuje usytttou,anie poszczególnych elenlentór,v
zagospcldarołvania terentt budorv.v

3) iłyjaśnia zasady zagospodarowania terenu budorry
4) organizuie teren budowy zgodnie z zasadatni

1 0) rozpoznaj e style architektoniczue 1)

2)

3)
4)

s)

stosuje terminologię dotyczącą darvnej i

rvspó łczesnej architektury
rczróŻnia detale architektoIriczne, np. rozety,
sztukaterie. ornamenty
rozpoznaje style i porządki arclritektoniczne
rq''korzy-sttrj e rvi edzę z zakl esu h i stori i
ar'chitektury r,v tr'akcie realizacji zadań
zarł'odowy'ch
omawia rolę i zastosowanie detalu
architektonicznego we współczesnym
budorł'nictwie

l l)określa zasady rłykonYtr,ania prac
retrolr,atot'skich rv obi ektach zabytkorłych

l ) okl'eśla zasady r,vykonyr,vania prac renor,vatorskich
rv obiektach zabytkorvych, np. zakres czynności

Ż) określa r'odzaje i zakres robót budou.lanych rv
ob i ekcie zabytkorry m, np. roboty zabezpieczające,
naprawy okresou,e

I 2) charakteryzuje materialy budolvlane stosowane
do renorvacj i elementów ar'chitektury

l ) rłymierria właścilvości t'tzyczne, mechaniczne t

chemiczne materialórv budorvlarrych
2) określa zastosolvanie materiałórv budorł'lanych
3) rozróŻnia nlateriały btrdolr'lane do vykolry'uvania

prac fenolvatorskich, np. żyrvice irriekcyjne, tynki
renowacyjne

1) określa zasady nragaąvnor,van ia, pt'zecl-roll'yrvarria
i składorł'arria rnatet'ialóiv do robót
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rr,ykoIiczenio."rych' np. desek, deszczułek, klejów,
pap
opi suj e stanor,visko składorvan ia i magazynorr'ani a
materiałów budowlanych
stosuje zasady skladolvania i magazynowania
matetiałór,v budołvlanych
okr'eśla sposó b utyl izacj i odpadów materiałów
i w,vlobólv budor,vlanych
wykorzystuje nolnry i instrukcje producenta w
zakresie przygotorvania materiałórv do renowacj i^

np. Zapraw. mas szpachlorłrych. kleiów. farb

5)

6)

7)

8)

I 3 ) charakteryzuj e lodzaj e i el emenfy dokumentacj i

stosowanej rł' budowni ctrvie
I ) rvskazu"je rodzaje dokumentacji budowlanej
2) rłymienia elementy dokumentacj i budow|anej
3) odczytuje intbrmacje zawarte w części opisowej

dokumentacj i budowlanej
4) odczytuje informacje zalvarte w części rysunkowej

dokumentacj i budorvlanej
5) posługuje się dokumentacją techniczną zl,vi4zaną

z konserwacia i renowacią obiektów zabytkowl'ch
l 4) stosuje zasady sporządzania rysunkórł'

techn i cznych zlviązany clt z rłyko nyrvan1, m i

zadaniami zawodorvymi

1)

2)

3)
4)

5)

ó)

7)

8)

plzestrzega norm stoso\ /anych w rysunku
technicznym
rłykonuje rysunki aksonometryczne elementów
budorvlanych
nykonrrje szkice elementów z kanrienia
lryko nuj e rzutowatr i e, przekroj e oraz rozr,vi ni ęc i a
bryt
rłykonuj e rysrrnki teclrni czne stosuj ąc skal e
rysunkovve
stosui e zasady lrymiarovvania rysunlcór.v
technicznych
wy korrrrj e r'ysunki techniczne stosuj ąc stopni e
uproszczenia
odczytuje oznaczenia stosolvane na rysunkach
technicznych

l 5) w,vkonuje porniary i dokrrnleIrtację
inlventaryzacy'j ną

r)

2)

3)
4)

r ozpoznaje przry rządy pomi al'owe stoso\'varre
rv robotach budorł'lanych
rlyjaśnia zastosor,l,anie poszczególnych
przy r ządów pomial'owych
prZestrzega Zasad wykonyrvania ponliarów
okreś l a zasady rv"v_ ko ny r,van i a po mi arów
i nwentat'yzacyj nyclr r,v zakres ie niezbędrrym do
rr1 konani a robót renoł'acyj nyclr
wykonuj e pom i ary olaz rysunki inwentaryzac;,j ne
rĘ'konuje ry'sunki irlrventar'yzacyjne fi'agmentu
budorr,li lra podstarł'ie szkicu
społządzł dokrrnrentacj ę inrventaryzacyj ną
rvykorruie dokumentacię fbtografi czną

7\
8)

s)
6)

l 6) określ a kosz|y r,rykonania renowacj i elementór,l
alchitektul'y

l ) rłykonuje przedmialy i obmiar robót zrr'iązanych
z renowacją elementórv architektury

z) sporządza zestavr.ienia nlater'iałór,v, sprzętu
i kosztów pracy

l 7) stosuje proglamy kornputerolve rvsponragające
wykorryrvanie zadań zawodorłych

1) rozpoznajeplogralny kotnputetorve rł'spomagające
rrykonywarri e zadań zar,rodollych

2) urykorzystuje progl'amy komputerowe
rvspomagaj ące r,nvkonywalrie zadaIi zarvodourych

l 8)rozpoznaje normy i procedury ocetry zgodności
podczas r ealizacji zadań zawodowy'ch

r.lymienia cele normalizacj i krajorvej
podaje definicje i cechy normy
r o zr ti Żni a o znaczeni ę n o rmy m i ę d z'v n aro d o rvej .

europeiskiei i kraiowei

r)
2)
3)
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4) korzysta ze fuódeł irrformacji dotyczących norm r

orocedur ocenv zgodności
BUD.23.3' Wykonywanie oraz renowacia sztukatorskich elementów ar'chitektury

Ei-ekty ksztalcenia Kryteria werrytikacii

Uczeń; Uęzeń:
l) chalakteryzuje elementv i detale

architektoniczne
rozróżria elementy i detale architektoniczne
rozpoznaje rodzaj e ornamentólv
określa proporcie elementó'tv sztukatorskich

l)
2)
3)

2) ustala zakles napraw sztukatorskich elementórv
architektury

r) rozpoznaje rodzaje wad oraz uszkodzeń
sztukatorskich elenrentów architektury
na podstawie dokumentacj i technicznej
rozponaje rodzaje wad oraz uszkodzeń
sztukatorskiclr elementórv architektury
na podstar,vie og1ędzin obiektu budowlanego
rozpoznaje przy czyny porvstania rvad i uszkodzeń
sztukatorskich elementów architektury
ocenia stan zachowatria sztukatorskich elementów
architektury
wskazuje zakres napralv sztukatorskiclr elementórv
architekttuy

2)

3)

4)

5)

3) dobiela teclrnologie wykonyrł'arria i renorł'acj i

sztukatorskich elementórv architektury
l ) odczytuje dokumentację techniczną i

technologiczną
2) omalvia rodzaje prac sztukatorskich
3) określa stanolvisko pracy zgodnie z wymaganiami

ergonomii prac szlukatorskich
4) określa rodzaje rłyrobórv ciągnionych oraz form i

odlervórv sztukatorskich
5) dobiera techniki montazu sztukaterii
6) dobier'a polichromie i patyny do vryrobórł,

sztukatolskich
7 ) rozpoznaje rodzaje technik pozłotniczych
8) rozpoznaje rodzaje stittkór.r'

9) rvskazu|e sposób w1'konania i naprarły stiuków
l0) wskazuje zasady rłykonyrł,ania napisór.v na

sztukaterii
4) sporządza rysurrki sztukatorskiclr elementów

architektury
l) stosuje zasady rłykonylvania rysunków

sztukatorskich elenrentórł' arch itektury
2) rq,'konuje ry'sunki odr'ęczne sztukator'skich

elenrentólr, architektury
3) rvy"konuje 11sttnek obiektótv z ur,vzględnieniem

zróŻl i colvanej faktur'y i śr,viatłocien ia
4) sporządza szkice i r1sunki detali

architektonicznych z odzwierciedletrielrr proporcji
i konstmkcji

5) r.łykonuje rysunki odręczne elementórł'
zabytkollych obiektów architektorriczrrych

6) sporządza r7sunki wnętrz i elewacji obiektów
arch i tektoni czrrych z urvzględn i en i ęm v1vstroj u

sztukatorski ego i kamieniarskiego
7) rłykonuj e r'ysunki sztukatorskich elemerrtów

architekttlr'1' z uykorzystaniem grafi cznych
progt'amórv komputerolrrych

5) stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do
uykonania i lenowacji sztukatorskich
elernentórł' architektury

dobiera mater'iały, narz'ędzia i sprzęt do wykonania
i renowacj i sztukatorskich elementór,l' architektury
posluguje się narzędziarni i s1lrzętem do
rvy_konania sztrrkatorskich elementów architektury
posluguje się narzędziami i spl'zętem do renorvacji
sztukatorskich elementórt architekttlry

r)

Ż)

3)
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6) charakteryzuje techniki wykonyw-ania
szablonólv sztukatorskich el ementów
architektur'1,'

l) omarvia zasady sporzadzania szablonólv
sztukatorskich elementólł. architekttrry

2) dobiera materiały do rłykonania szablotru
sztukatorskich elementórv architektury

3 ) w1 konuj e pr'oj ekty szablonór.v sŻukatorskich
elementów architektury

4) sporządza szablony sŻukatotskich elementów
architeknrry

5) w1'konuje wzorniki do prac ciągnionych.
vlykorruj e szablorry sztukatorskich elemerrtórv
architektury

7) vr,ykonuje modele sźukatorskich elementów
arclritektuty w określonej skali

roztóżnia techniki wy'konania modeli elementów
sztukatorskich
określa zasady wykonywania modeli
sztukatorski ch eleruentórv arclritektur'y
dobiera lnateriały' narzędzia i sprzęt do wykonania
modeIu szlukatorski clr eletrrentórv architektury
spotządza modele sztukatorskich elementórł'
architektury za pomocą róŹnych teclrnik
rłykonuj e nrodel plaskorzeŹby
wykonuje model rzeŹby
wykonuje kopie detali oraz elementórv
architektury

l)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8) rłykonuie tbrmy i odlelry sztukatorskie klasyfikuje techniki rłykonania 1brm i odlewórv
sztukatorskich
dobiera materiały i narzędzia do wykonania fbr'm
i odl erł'óu, sztukatorskiclr
sporządza form1' odlewólv sztukatorskich
sporządza odl ervy sztul<atorski e

r)

z)

3)
4)

9) wykorruje wyr'oby' ciągnione r,rykonuje wyroby ciągnione prtlstoliniowe i

krzylvoliniorve
rvykonuje r,lyroby ciągnione na stole
wafsztatow.v---m

wykonuje lvyr'oby ciągnione bezpośrednio na
ściarrie lub suflcie

r)

2)

3)

l 0) wykonuj e molltaz sztukatorski clr eletrletriólr,
architektun,

rozr óŻria metody montażu sztukatorskich
ęlementórv architektury
dobiera materiały i narzęd,zia do rłykonania
mo ntażu szttrkatorski ch eIementórv architektury
pr'zygottlwuje podłoŹa do rłykonarria i rerrowacji
szttlkatot'ski ch el ementór,r' arclr itektrrry
montui e sztukatorski e elenrenty alchitektury

r)

2)

3)

4)
l l ) określa zasady renowacji polichrornii i patyn r ozr ó Żnia techno logi e rłry ko nan i a i rerrolvacj i

polichromii i patyn
dobiera matel'iab i narzędzia do wykonania
lub renorvacji polichromii i patyn
organizrrie prace zlviązane z rvykonywaniem
i renowacją polichromii i patyrr
urykonuie renorvacię polichrornii i patr'n

l)

Ż)

3)

4)
I 2) charaktelyzuj e metody oczy szczania

i vlykonania zabiegów impregnacy.jnych
sztukatorskic[r elenlentórv architektur'y

l ) roztóŻniamateriały inrpregnacyjne
Z) dobiera metody oazyszczania i wykonania

zabiegów impr'egnac.vj n;'ch sztukatorskich
elementór,r' architektury

3) dobiera matelialy i narzędzia do wykorrania
zabiegórv impregrrac1'j nych

4) rvykonuje oczyszczanie i zabiegi impregnacljne
sztukatorskich elementórv architektLlry

l 3) charakteryzuje rnetody łączenia szttrkatorskiclr
elementórł' ar'chi tektury

l ) t'ozpoznaje materialy do lączenia elementórv
sztukatorski ch
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2) dobiel'a metcldy lączenia sztukatorskich elementów
architektury

3 ) rrykonuj c' łącz'enie sztukatorsl<iclr el ementórł'
architektury z rłykorzystaniern odpor,viednich
nrateriałów i narzędzi

14) clcenia.iakość w1'konanych robót
rcnolvacyjnych saukatclrskiclr elementów
architektury

l ) vlyrnienia kryteria oceny jakości w1'konanyclr
robót renovr'acyj nyclr sztul<atorskich el emeIrtólv
architektury

2) kontrolujejakość rrykonanyclr prac
renorł'atorskich sztukatorskich elementór.v
archi cektury

3) dokonuje ocenyjakości wykonanych robót
reno'"vac1,j nych sztukatorskich elementów
alchitekturv

BIJD.23.4. Wvkorryrvanie oraz retrorvacia kamierrnych elementórv architektury
Efekty kształcenia Kryteria rveryfikacii

Uczeń Uczeń:
l ) ustala zakres naplaw eleInentólv ar'chitektury l ) rozpoznaje rodzaje wad oraz trszkodzeń

elenrelrtów architektury na podstarł'ie
dokunrcntacj i technicznej

2) rozpozna.ie rodzaje wad oraz ttszkodzeń
elenrerrtórv architektury na podstarł'ie oględzin
obiektu budowlanego

3) rozpoznaje przyczyny pou,stania rł,ad i uszkodzeIi
elementórł' architektury

4t szacuje statr zaclrorvania elemerrtórv arclritektury
rr1,konanych z rnateriału innego niŹ kanrień" np.

dl'cr,vna, melalu
5) określa stetn zachorvania elemerrtórv architektury

rvl l<onrn1'ch z karnienia
6) ."vskazuje zakres niezbędnych naprarv elemelrtów

architektulv
Ż) dobiera technologie !\);l<nn''nuon'o i renou'acj i

kamiennych elementórv architektury
r) odcąvtirj e dokunreritacj ę teclrniczną i

iecIrnologiczrrą kanlienn1'ch elementóiv
arch itektury
określ a rodzaj e oI'az w'łaścir.vości nlatęr'i alóu'
stosorł'anych do rłykonyrł'ania i renor,vacj i

kanrietrlrycIr elementórv architektuI'y
dobiera materiały, nalzędzia i sprzęt do w1'konania
i rerrorr'acj i kanr iennych elenretrtórv al'ch itekttrry
określa rodzaje prac kamierrial'skich
określa techniki obróbki kamierria i montaŹu
el enrentór,v kam ienn-vch
wymienia techniki montaztl elemerrtórv innyclr niŻ
kamienne, np. dlewnianych, rnetalolrl'ch
rozpozla1e rodzaj e teclrnik pozłotlriczyclr
stosorvnych na kamieniu
określa zasady rvykon1'rr'ania napisólr' na

elemenlach kamiennych

Ż)

-3)

4)
5)

ó)

7)

8)

3) u1konuje elementy, deta|e orazrzeżby
z kamienia

l ) lrykonuje oper'acje związane złęcznąi
mecIraIriczIrą obLóbką rłyrobórv kamierrrrych

2) rvykonuje szablonv i przeciwszablony kamiennych
el etrretrtórł, ar'chitektu11'

3) w-vkontrje detale rzęŹbione u, kanrietriu
4) 1q'konuje liternictłvo i znaki li'kamietritr
5) stosuje techniki pozlotnicze tra elenrentaclt

kamiennych
6) rvykonuje rzeźL'ly z kanrienia
7\ nrontuje elemeutY kamienne
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4) rłykonuje renor,vację elemęntólv kanriennych usuwa fałszy'ł'ą patynę i przebarwienia powstałe
na kamieniu
rq,konuj e szpachlorvani e ubytkórv lv kanl i en iu
*ykonuje fleki rv kanrieniu
dosztukowuje brakujące elementy kamiennych
detali alchitektonicznych
implegnuj e elementy kamienne
czyści elemerrty kamienne
poIertrje elementy kamięnne
demontuie elementy kamienne

r)

2)
3)
4)

5)
ó)
7)
8)

5) ocenia jakość'uv.vkonanyclr robót
renowacyj nych karniennych el ęnrentów
architektury

1) rlymienia kryteria oceny jakości rvykorranych
roból renowacyjnych kamiennych elementów
architektury

2) kontrolLlje jakość r'lykonanych prac
renowatorskich kamiennych ęl ementórv
architektuly

3) dokorruje ocenyjakości rłykonanych robót
renolvacyj nych kamiennych el emerrtólv
architektury

6) określa zasady wykonywania warsztatow}'ch
proj ektów kamiennych elemetrtów archi tektury

rły nr i en i a zasady wy ko nyrł,an i a warsztatowy'ch
proj ektóiv kam ierrtrych el ementóvr. arclritektury
określa metody rłrykonywania warsztatorwch
proj ektów kamierrnych elementów architektury
rłykonuj e odręczne \,varsztatowe proiekty
kamiennych ęlementórv arch itektury
uykonuj e warsztato\Ą'e projekĘ kamiennych
el ementórł' arclritektury z rłykorzystan iem
graficzn-vch programór.r' komputerorrrych

r)

2)

3)

4)

BUD.23.5. Język obcy zar.r'odorły
Ef'ekty kształcenia Kryteria i.r'eryfi kaci i

Uczeit Ucze(t:
l ) posługLrje się podstawor,rym zasobęm śr'odkórr'

językolr1ch r,v jęąvku obcytn norvoŹytnvrrl (ze
szcze*eólnym ulvzględnieniem środk(lrv
l eksykalnych). un-rożl iu,iaj ącym r'ealizacj ę
czylrno śc i zar'vodolwch r'v zakres i e tenlatów
związanych

a) ze stanorviskiem pr'acy ijego rłyposaŻeniem
b) z głórvnymi technologiami stosovvanymi

rv danynl zalvodzię
c) z dokumentacją związaną z dany n zawodenr
d) z usługami śr,l iadczonymi r,v danyrn

zawodzie

l ) rozpoznaje oraz stosttie środl<i.ięzykorve
trrnoŹl irr'iaj ące realizacj ę czyrrności zarvodorr,ych
rv zaklesie:

a) czy_nności vrykonywanych na stanor,visku pracy,
1v tynl zwiazanych z zaper,vnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy

b) narzędzi, maszyn' urzydzeń i materiałórł'
koniecznych do realizacj i cł-nności
zarvodolrl,ch

c) procesólv i procedur z-wiązanych zrealizacją
zadari zar,vodorłyclr

d) tbrrnularzy. spec-vfikacji oraz innych
dokumentów zrviązarrych z wykonywaniem
zadań zar,vodorłych

e) śrviadczorryclr ustug. rv tl,m obsługi klienta
2) rozumie proste wy-polviedzi us[ne

artykułowane Wraźnie, rv standardowej
odmianie języka obcego nowoĄtnego, atakŻe
proste uTpolviedzi pisemne rv języku obcym
norvożytnym, rv zakresie umożliwiaj ącynr
real izacj ę zadań zawodorvych :

a) rozumie proste wypowiedzi r'rstne dotyczące
czynności zarvodolrych (np. rozmor,ry.
wiadomości, komunikaty. instrukcje lub
fi lnry instruktaŹou,e. pI'ezentacje),
artyktllowane rł,yraźnie. w standardowej
odrrrianie języka

b) rozumie proste \,\'ypowiedzi pisemne
doty czące cł.n trości zalr'odorłryclr ( np.

określa glólvrrą trlyśl rłypowiedzi lub tekstu lub
lragmentu wyporviedzi h-rb tekstu
znajdtrje rv lryporł'iedzi lub tekście określone
informacje
rozpoznĄe ztviąz'ki między poszczególllymi
częściami teksttr
ukłacla i nformacj e rł, okr'eśl on'vm por'ządku

r)

L)

3)

4)
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napisy, broszury, instrukcj e obsfugi,
przelvodniki, dokumentaci ę zarvodową)

3) samodzielnie tr.vorzy krótkie, pr'oste, spójne
i logiczne rłrypor.viedzi ustne i pisemne

w języku obcym nolvoĄtl1ym, w zakr'esie
umo zl iwi aj ący m r ealizacj ę zada(l
zar,vodorłycIr:
a) tlr'orzy kr'ótkie, pr'oste, spójne i logiczne

rvypowiedzi ustne dotyczące czyntrości
zawodor'r,ych (np. polecenie, komunikat,
instrukcję)

b) trvorąv krótkie, proste, spójne i logiczrre
rłypowiedzi pisemne dotyczące czynIrości
zawodonych (np. komunikat, e-mail,
instrukcję. wiadomość' CV' list
motywacyjny, dokument związany z
wYkonywanym zawodęm - według wzoru)

opisuje pr'zedmioty, działania i zjarviska zw'tązane
z cą-nnościatni zawodow;'nli
pr'zedstarr'ia sposób postępowania rł' różnych
sytuacj ach zawodolłych (np. udziela instrukcj i'
rvskazórvek, określa zasady)
\wraża i uzasadnia srvoje stanorvisko
stosuje zasady konstruor.vania tekstór,v o różtrym
charaktęrze
stosuje formalny lub nietbrmalny styl wypowiedzi
adekrvatnie do sytuacj i

1)

L)

5)

3)
4)

4) uczestnicą- w rozmowie w typorłyclr
sytuacjaclr ztviązanycb z rea|izacją zadań
zawodow1'clr - reaguje w języku obcym
norvoŻytnym rv sposó b zr ozumialy . adękvr'atn i e

do sytuacji kornunikacyjnej, ustnie lub w
tbrmie prostego tekstu:

a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z
innym pracolvnikiem. klientenl.
kontrahentem, w tym rozmowy
telefbni cznej ) rł' typorłycl'r sytuacj aclr
mvi ązany ch z vrykonyrvatriem cz.yn nośc i

zawodorvy'ch
b) reaguje lv fbrmie prostego tekstu pisanego

(np. wiadomość. fbrmularz, email' dokurnent
zl,łiązany z wykonyrvanym zarr'odem )

rł' typorrrych sytuacj ach związany ch
z lłYkotl}_rvan iem czynności zarł'odow-vch

|'ozpoczyna, prowadzi i koliczy rozmowę
uzyskuie i przekazuje informacje i l'rryjaśnierria
wJ-raŻa swoje opinie i uzasadnia je. pyta o opinie,
zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
prorł'adzi proste negocjaĄe zl,viązane
z czynnościami zarvodowymi
pyta o upodobania i intencje innych osób
proponuje. zachęca
stosuje zwrotv i formy grzecznościorve
dostosowuje styl rłyporł'iedzi do sytuacji

r)
Ż)
3)

4)

s)
6)
7)
8)

5) zmienia tbl'mę przekaztt trstnego lub
pisemnegcl w języku obcynr nowożytnynr
rv typorvych sytuacj aclr zlłiązany ch z
rĄ,), ko ny wani eIn czynnośc i zalvodorvy-clr

l ) pr'zekaztrj e rv j ęzyku obcym rrolvoŻytnym
intbl'macje zawaftę w materiałach wizualnych
(rrp. rłykl'esach, symbol ac|r. piktogr'amach,
schematach) olaz audiorvizualnych (np. fi lmach
instruktaŹolłych)

2) przekazvje w języku polskim inforIrracje
stbrmułowatre u' języku obcym nowożytlrynr

3) przekazuje w języku obcyrn nowoŻytnym
intbrmacje stbr'mułowarre w języku polskinr
lub tynr języku obcym nor'vożytnym

4) przedstarvia publicznie lv jęry"ku obcym
no$,oŹytnvm rvcześ n i ej o pracorvan.v mater'i a}, np.
pr'ezerrtacię

6) lrykorzy_stuje strategie slużące doskonaleniu
własrrych umiejętności językorłych oraz
podnoszące śrviadonrość j ęzykorvą:

a) wykorzystuie techniki sanlodzielnej pracy
nad nauką.ięz'vka

b) rvspóldziala rł, grupie
c) korzysta zeźródeł intbmracjilr' języku

obcym norr,ożytnynl
d) stosuje strategie komunikac,vjne

i kompensacl'jne
6)

korzys|a ze slorvnika drłr'rj ęzyczrrego
i jednojęąvcznego
rvspółdziała z innymi osobami' rea|iĄ4c zadanla
językoi,ve
kor'zysta z tekstór,v rv języku obcym nolvożytnym,
rórvnież Za po l-tlocą technologi i i nfbrrnac1,j no-
komLrnikacyj nych
i dentyli kuj e slorva klucze, i rrternacj onal izmy
lrykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możlir,ve),
aby w przybliżeniu określić znaczenie słovr'a
tlpraszcza (eżeti to korrieczrre) wypowiedź,
zastępuj e nieztrane slorva innymi. rłykorzystuj e
ot-lis, śroclki nierverbalne

r)

z)

3)

4)
s)
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BUD.23.ó. Kompetencie personalne i społeczrre
Efekty kształcenia Kryteria wenfikacii

Uczeń: Uczeń
l) plzesłze9a zasad kultury osobistej i etyki

zawodorvej
stosuje zasady kultrrry osobistej i o-sólnie przyjęte
nornry zacho'tvania w środorvisku pracy
przyj muj e odpowiedzialność za porvierzone
informacje zawodowe
respektuje zasady dotyczące przestrzegania
tajemnicy zu,iązanej z wykonywanym zawodem i
nriejscem pracv
wyjaśnia. na czym polega zachowanie etyczne
w zar,r'odzie
wskazuje przykłady zachowań etycznych w
zawodzię

r)

2)

3)

4)

s)

2) planuje wykonanie zadania omarvia czy_nności realizorvane w ramach czasu
pracy
określa czas rea|izacji zadan
realizuje działania w wyznaczonym czasie
mon itoruj e realizacj ę zaplanowanych działan
dokonuje modyfikacj i zaplanorvanych dzialari
dokonuje samoocęny rłrykonanei pracy

r)

2)
3)
4)
s)

6)
3) ponosi odpowiedzialność za podejrrrowane

działania
przewiduj e skutki podej movvanych działań, u' tym
skutki prarvne
rłykazuj e świadomość odpor,vi edzialności
za lrykonyr'vaną pracę
ocenia podeimorł'ane działania
przewiduj e konsekwerrcj e nier,lłaścilvego
l1wkonywan i a czynno śc i zar,vo donyclr
na statrovvisku placy' w tyrrr poslugirł'arria się
n iebezpiecznym i substancj ami' i rrieu,laści lvej
eksploatacji maszyn i urządzeli na stanorvisku pracy

l)

2)

3)
4)

4) lrykazuje się kl'eatywnością i otrł'artością
na zmiany

podaje przy kłady wpływu znriany tra różtre sytuacje
życia społecznego i gospodarczego
lr,skazuj e przykłady wprowadzenia zmiany
i ocenia skutki .iej r.vplor,vadzenia
proponuj e sposoby t'ozrviąz,vlvania problemórv
zv i ązany ch z w1' ko n yrvan i e m zadań zawo d orvy_ c lr

w nieprzewidywalnvch warunkach

r)

2)

3)

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresern r o zpoz'naj e źród l a stresu podczas l,ly ko nywarr i a
zadań zawodowych
vrrybiera techniki ndzenia sobie ze stresem
odpowiednio do sytuacji
rvskazuj e naj częstsze pvy czy ny sytuacj i stresowy c lr

w pracy zar.vodorł'ej
przedstarvia róŻrre formy zachorvań aser'tyrvnych,
jako sposobów radzenia sobie ze stresen'l
rozróŻnia techniki foZwiąZywania kont'liktólv
związany ch z rł'y ko ny wan i ern zadań zarłodowych
określa skutki stresu

r)

Ż)

3)

4)

()

6)
6) doskonali umiejętności zawodo'iłc okr'eśla zakres umiejętrrości i kompetencji

niezbędnych do rłykonyrvania zawodu
anal izuj e wlasne kompetencj e

wznacza rvłasne cele rozrvoju zatłodorr'ego
plan uj e drogę ronvoj u zarł,odolvego
wskazuj e możl irvości podlroszetli a ko mpetencj i

zawodourych' osobistych i społecznych

Ż)
3)
4)
s)

r)

7) stosuje zasady kornunikacj i interpelsonalne.i 1) identvfikuje s.vgnały rvet'balne i niewerbalne
2) stosuje aktyr.vne metodl' sluchania
3) prorvadzi dyskus.je
4) udziela infolmacii zrvrotrrei
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8) negocjuje rvarunki porozumieti l ) char'akteryzuje poŻądal"lą postalvę podczas
prorvadzenia negocjacj i

2) wskazuje sposób pr orvadzerria rregocjacj i rł'arunkórv
poroznmienia

9) stclsuje nretody i techniki rozwiązyrł'ania
problemów

l ) opisuje sposób przecir,vdziałania problemom rv

zespole r'ealizuj ącym zadania
2) opisuj e techn i ki rozrvi ązyr,vani a problernórł'
3) wskazuje, na wybranym przykładzie, metody i

techniki rozwiązyrr'ania pt oblemtt

l0) lvspólpracuje u' zespole l ) pracuje rv zespole' ponosząc odpowiedzialrrcść za
rvspóInie t'ęal izowane zadania

2) przesffzega podzialu ról, zadań i odporr,iedzialności
r,v zespole

3) angaŻuje się rv realizację lr'spólrrych działań zespołu
4) nrodyfi kuje sposób zachowania, uwzględniając

starror,ł'isko wypl'acolYane wspó lnie z i rrnymi
członkanri zespolu

B UD. 23. 7. or sani zaci a pracy trrał y clr zespo lów
Efekty kształcenia Krytelia werytikacii

Uczęń: Uczęń:
l) organizuje pracę zespołu rł'celu rłykonarria

prą'dzielonych zadań
określa strukturę grupy
przygotowuje zadania zespotu do realizacii
plarruje realizaĄę zadań zapobiegających
zagt'oŹenionr bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oszaconuje czas potrzebrry na realizację określorrego
zadania
komunikuje się ze rvspólpr'acorvnikami
rvskazuje wzorcę pralvidłowej rł'spółpracy
rv grupie
p r4, dziel a zadani a czło nko nr zespo ttt zgcldn i e

z lrarmonogtanrenr planorł'atrYclr pt'ac

l)
2)
3)

4)

7)

s)
6)

2) dobiera osoby do rq,'konania przydzielonych
zadań

1 ) ocenia pl'zydatność poszczególnych czlotlkórr'
zespołrt clo r,rykonania zadania

Ż) r ozdziel a zadania vr'edlr.rg urrr i ej ętrrości i konrpetencj i

członkórł' zespołrt

3) kieruie rvykonaniem przrydzielonyclr zadań r) ustala kolejność uykonywania zadan zgodlrie
z harmonograrnem prac
fbrrnułuje zasad1' rvzajemnej pomocy
koo rdynuj e r'eal izacj ę zadań zapobi e-qaj ących
zagr oŻeni o m bezp i eczeń strł'a i och ro ny zdl'or,vi a

rv'vdaj e dyspozycj e osobom rvykontrj ącym
poszczególne zadania
nlonitor'uje proces rłykonyrvania zadań
o pracowtti e dokumentacj ę doty czącą real i zacj i

zadania według przyi ętyclr starrdardór.v

Ż)
3)

s)
6)

4)

4) ocerria jakość wykonatria przydzielonyclr
zadan

l ) kontroluje et-ekty pracy zespołrr
Ż) ocenia pracę poszczególnych członkórv zespołrr pod

rvzględem zgodności z warunkami techrricztrynti
odbioru prac

3) udzie la r.vskazórvek w celu prarvidłolr'ego u,ykonania
przydzielonych zadań

5) rvprotł,adza rozrviązatria techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę
lvarurrkólv i jakości pr'acy

l) dokonuje analizy t'ozwiązań techniczrrych
i organizac'vjnych warunków ijakości praoy

2) proponuje ronviązania teclrniczne i or'ganizacyjne
nraiące na celu popralvę wat'ttnkóvv i iakości pracy

Do vrykonyrvat'ia zadań zalvodor,rych w zakresie krvalitikacji BUD.24' Pt'owadzenie pt'ac rerrowator'skich
elementólv architektury niezbędrle jest osiągnięcie rriżej wyrnierriorrych et-ektórv ksztalcenia:

BUD.24' Pl'orr'adzenię plac fenowator'skich elerrlentólr' architektury
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BUD'24.l. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria lvetyfikacii

Uczeń: Uczęń:
l) charakteryzuje pojęcia zvviąz.ane z

bezpieczeństrvern i higieną pr'acy, ochroną
przeciwpoŻarorvą' oclrr'oną środor,viska i
ergonomią

l) rłymienia przepisy prawa dotyczące prar.r,nej

ochr'clny pracy, ochrony przeciwpożarorł,ej, ochrony
środorviska i ergorrornii

2) r,vy-mien ia r'egul acj e u,ewnątrzzakładowe
dotyczące bezpieczetistr,l'a i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarorvej' ochrony środo'rviska i er'gonomii

3) r,t1jaśnia znaczenie pojęć: bezpieczeristwo i lrigiena
pracy, ochrotr a przeciwpoŻarowa. ochrona
środorviska, ergonomia

4) stosuj e zasady ochrony przecir,lpożaI'olvej
w j ednostkach organizacyjnych

5) stosuje zasady postępott'ania z odpadami
6) określa zasady er'gonomii clotyczące stanowisk pl'acy

i organizacii procesu pracv
2) określa zadania i upralvrrienia instytucji oraz

słuŻb działających lv zakr'esie ocht'ony pr'acy,
oclrrotry przecilłpożarorvej i ochrony środorł'iska

l ) rłymienia instytucje oraz slużby dzialające
w zakresie ochrony pracy, ochrony
przecilvpoŹarowej i ochrony środowiska

2) rvskazuje zadania iuprawnienia instytucji orazsłuŻb
dziala1ących w zakresie ochrony pracy. oclrrorry
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

3) określa prawa i oborviązki pt'acolvnika oraz
pracodawcy rł' zakresie bezpieczeństwa
i higieny placy

4)

rrrymienia obou'iązki pracodar,vcy w zakresię
bezpieczeństrł,a i higieny pracy
wymienia oborviązki pracor.vnika lv zakresie
bezpieczeństrva i higierr1, pracy
rvskaztrje pr'arva i obowiązki pracownika, któq, ulegt
u}par1ko\Ąli przy pracy, tłrynikające z przepisórv
pfawa
rozróŻnia rodzaie śrł'iadczeń z tytulu wypadkrr pł'zy
pracy
rł'skazr.rj e konsekrł,encje wynikaj ące
z triept'zestrzegania oboi,viązkórv w zakr'esie
bezpieczeństwa i higieny prac1- przez pracownika
i pracodalvcę

5)

1)

2)

3)

4) clrarakter'yzuj e sposoby przecilr'działatria
czynn i kom szkodl ir.rym w branŻy brrdor.vlanej

l ) rozponlaje żródla t czy nniki szkodlir've rł1'stępuj ące
r,v środorł'isku placy w branży budorł,lanej

2) lrymienia skutki odcjziaływania czynnikóił.
szkodlir,lych na ot'ganizm czlor.vieka rv branży
budolvlanej

3) określa skutki oddziaływania czynnikóvr'
szkodlirqlch rra organizm człowieka

4) określa sposoby minimalizacji lub eliminacji
zagroŻen rł1'stępuj ących rł' trakcie r.'rykonywani a
le11o\\.acj i el enretrtórv architektury

5) rozróŻtia skutki oddziaływania czynników
szkodt i wy'ch na organizm czlou'ieka'w trakcie
rł1'konywania renorł'acii elernentów architektury

5) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisórv prarva dotyczącyclr
oc h ro ny pf zec i \,vpożarorł'ej i oclrro ny środorvi ska

5)

stosuj e przepisy prawa dotyczące bezpi eczeństwa
i higieny pracy
stosuje przepis.v- prawa dotyczące ochrony
przecirvpoŹarowej
stostlje przepis1' prarva dot"vczące ochronv
środowiska
rrrykon uj e czynności zgodnie z zasadami ochrony
przec ilvpożarorvej r'v pl'zypadku zagr'oŹen i a
pozarowego
i nterpretuj e rłytrragan i a Zawaf te rv aktacl'r prar'vnych
i not'lrracll z zakresu ochrotrv środorviska

l)

2)

1)

4)
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6) ocetria stosowane lv przedsiębiorstwie rozwiązania
o gran i czaj ące lub eI i m i n uj ące emisj ę zanieczy szcz-eń
do środor.r'iska

7) omawia konseklvetrcje naruszenia przepisórv
i zasadbezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonyrł'ania renowaci i elementów architektury

6) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami elgonornii, przepisami
bezpieczeństrva i higierry pracy, oclrrony
przecilvpożarclwej i ochrony środorviska

l) stosuje przepisanri prawa i nornry dotyczące
ergonomii

Ż) organizuje stanowisko pracy do wykonyrvania
i renowacji elemęntór,v architektur'y' zgodnie z
rqtmaganiami ergonomii

3) organizuje stano'wisko placy do wykonyrvania
i renowacji elementórv architektur'y zgodnie z
pr'zepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przecilvpożarolvej i ochrony środowiska

4) ocętria stanowisko pracy pod rvzględem
bęzpieczeństrva i ergonomii

7) przerviduje zagroŻenia dla zdrolvia i zycia
człowieka oraz mienia i środolviska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych

l) tozpoznaje zagroŻenia dla zdr'orvia i życia człowieka
zwi ązane zl,ryko nywarr i em renowacj i el ementów
architektuly

2) określa zagroŻenia dla zdrowia i życia czlorvieka
zwi1zane z lłykonyvr'aniem i renorvacją elementórł'
architektury

3) określa zagroŻenia dla mienia i środowiska zlviązane
z r.vykonyr,vaniem i renolvacją elementórł'
architektury

8) stosuje środki ochlorry indyw'idualnej i

zbioror,vej podczas urykonywania zadań
zar,r'odor,vych

l) rozróżniaśrodki ochrony indylvidualrlej i zbiorowej
stosowane podczas uykonyrvania i renowacji
elenretrtórv architektury

2) określa zasady cioboru środkórv ochrony
indylvi dual nej i zb iorowej podczas rłykonyu'an i a
zadań zawodow.r'cfu

3) dobiera środki oclrrołry indyrł'idualnej do
rły ko ny lt any c h zadań zarvo dor,rry c h zw iązan'v c|l z
rły ko nyri,an i ern i renorvacj ą e l emetrt<ir'r' arch itektury

4) stosuje środki ochrony indyr,vidualrlej podczas
n, y-ko nYrvatl i a i renorłaci i el em ęntórv arc h itektury

9) udziela pierrvszej pomoc)/ u'stanach naglego
zagr oŻenia zdrorvotIlego

2)

op isuj e podstarvor.ve synlpto nry rvskazuj ące na
stany nagłe-to zagr oŻenia zdrolvotnego
ocenia sytuac.j ę poszkodowanego na podstalvie
analizy obj awórł' obserwolvatryclr u
poszkodowanego
zabezpiecza si eb i e. poszkodor,vanego i m iej sce
wypadku
uklada poszkodorvanego lv pozycj i bezpiecznej
powiadamia odpowiednie słuŻby
prezentuje udzielanie pielrvszej pomocy v\'

urazorłych stanach nagłego zagt'oŻenia
zdt'orłotnego, np. krwotoki' zniaŻdŻeaia,
anlputacj e, złaman ia. oparzenia
prezentuje udzielanie pielrvszej pomocy w
nieurazowych stanach nagłego zagroŻenia
zdrowotnego' np' omdlenie, zawał, udar
lry ko rruj e resuscytacj ę krąŻen i orvo-o ddechor,vą rra

fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacii i Eulopeiskiei Rady Resuscytacii

3)

r)

7)

8)

4)
5)
6)

BUD.Ż4.2. Podstarły budown i otrva i renor,vac i i e l em entórł' arch itektury
Ef'ektv ksŻałcenia Kryteria weryflkacii

Uczęń: Uczeń:
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1) rozpozrraje rodzaje i elemerrty obiektólv
budorvlanych

l) rvymienia obiekty budowlane
2) rozróŻniarodzaje obiektów budowlanych i ich

elementy
3) roz.róŻnia rodzaje budynków
4) rłrymienia podstavlor.ve elenrenty budynku

2) charakteryzuje konstrukcje obiektów
budol4anych i technologie ich lrykonania 2)

rozróŻnia układy konstrukcyj rre budynków
roztóżnia konstrukcyj ne i Iriekonstrukcyj rre

elementy budynku
rozróŻnia etapy rv1 konania budynku
rozpoznĄe technologie qvkonania obiektórv
budor,vlanych

1)

3)
4)

3) chamkteryzu.je grunty budorvlane 1) klasyfikuje grunty budowlane
2) roztóżnia rodzaje gruntów budowlanych
3) określa lvłaściwości gruntów budowlanych
4) r.vskazuje cechy pr'ąvdatności gruntu do

posadowienia na nim budynku
5) rozróŻnia robot1, ziemrre
6) rozróżnia rodzaje ury'kopórł'
7\ l'ozpoznaie maszyny do robót ziemnych

4) clralakteryzuje rodzaje i elementy instalacj i

bndorvlanych
rozróŻnia rodzaje i elenrerrty instalacj i budorvlarr1,gtr
opisuj e elementy składor,ve instalacj i budowlanych
rłry i aśnia zastosorł'anie instalaci i budowlanych

1)

2)
3)

5) charakteryzuje środki transportu stosowane
w robotach budorvlanych

1) rł'skazuje środki transpotlu wewnętrznego i
Zewnętrznego oraz piotrorł'ego i poziomego

2) dobiera środki transportu do określonych rclbót'
budowlanyc['r

3) określa zasady transpoftu materiałów budowlan1,ch
stosorł'anyclr lv pr'acaclr retrorvacyjnych, np^ t-arb'
klejórv, gipsu

4) stosuie zasady orgalrizacj i tlanspoltu wewl1ętrznego
na budorł'ie

6) charakteryzrye narzędzia. maszyny i urządzenia
stosowane w robotach budowlanych

r o zr óŻ.ł'ia nar zędzia' lTl aszvnv i urządzen i a
stosowane r,r, robotach budowl anych
dobiera nuzędzia, nlaszylly i trrządzenia do
rłykonylvanych robót budor,vl an.vch
posługuje się irrstrukcjami obs|ugi narzędzi' n]aszyn
i urzqdzen

l)

2)

3)

7) charakteryzuje rodzaje rusztorvań stosorvanych w
budorvnictr,vie i przestrzega zasad ich
eksploatacji

rrym ieni a rodzaj e rusztorł'ań
rozpozna.ie rodzaj e rusztolvań
określa rtlsztolr'ania do r'obót renowatol'skich, trp.

dr'abinowę, kozlorve
wyj aśnia zasady eksploatacj i ruszto\ł'ali
okr'eśla wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
pr4y rłykonyrvaniu prac szczególrrie
niebezpiecznych
określ a środk i zabezp ieczaj ące stosowane przy
eksploataci i rusztowari

1)

2)
3)

4)
5)

6)

8) charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i

wytrzymałości materiałórv w odniesieniu do
konstrukcj i rusztor,vań

otlrawia rodzaje sił wewnętrznyclr występujących w
elenrentaclr kołrstr'ukcj i rusztowania
otnawia zaleŻność nośności elęmentów lusztowań
od czynnikćlw wewnętlztlych (rrp. geometria,
r.vzmoctr i en i a) i zelv nętrzny ch ( np. o bci ążen i a)
określa i omawia zasady ustalania dopuszczalnych
obciążeń uzytkollych
wykonuje i orrrawia szkic zabudorły rusztorł'ań
zalvierający rzuty i r,vidoki (plan nlontaŻu)
iłrykonu j e szkic nro ntaŹor,rry rusztor,van ia

2)

r)

3)

4)

5)
9) stosuje zasadv zagclspodaror,vania tel'enu budorł1 1 ) rozt'óŻnia elementy zagospodar'owania terenu

budorły
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lvskazuje usytuowarrie poszczególrryclr elementórv
zagospodarorvani a teretru budorły
lryj aśn i a zasady zagospodaror,vatr i a terenu budolq,-
organizuie teren budovrrr zgodnie zzasadami

2)

3)
4)

I 0) rozpoznaje style architektoniczne stosuje terminologię dotyczącą darłnej i
współczesnej ar'clritelctuty
r ozr óŻnia detal e arch itekton i cztre' np. lozety'
sztukaterie, ornamenty
rozpomaje style i porządki architektoniozne
rłrykorzystuj e wi edzę z zakr ęsu histori i archi tektl,lr7
rłl trakcie realizaĄi zadań zalvodov'rycl-l
omarvia rolę i zastosowanie detalu
architektonicznego lve współczesnym budownictwie

r)

2)

3)
4)

5)

l l)określa zasady wykoIrywarria prac
ręnouatorski ch w obiektach zabytkowych

1) określa zasady w1'konyr,vania prac renowatorskich w
obiektach zabytkowych, np' zakres czynrrości

2) określa rodzaje i zakres robót budowlanych w
olriekcie zabytkolvym, np. roboty zabezpieczające,
napra}łry okresolł'e

1 2 ) ch arakteryzuj e materi ały bu do'r.vl ane stosolvane
do r'enorvacj i elementórł' architektury

l) uymienia właścirvości fizyczne, męchaniczne i

chemiczne materiałórł' budowl arryclr
określa zastosowatri e materiałów budowlanych
r ozr óŻnia materi Ą budowl ane do wy'konyrł,an i a
prac renorvatorskich, np. Żywice iniekcyjne, tynki
renołł,acyi ne
określa zasady magazy norvan i a, przecho'wyrvan i a i
skladowania rnatęr'iałów do robót
rłykończeniollych, np. desek, deszczułek, klejótv'
pap
opi suj e stanowi skcl składorłan i a i nl agaąvnolvan ia
materiałó'rv budorvlanych
stosuje zasady skladowania i magazynorvania
materi ałów ['ludorvlanyclr
określ a sposób utyl i zacj i odpadów materi ałórv
budolvlanych
rłykorzystrrje normy i instrukcje prodttcenta w
zakr'esie przygotolvania materi ałórł' do renorł'acj i.
np. Zapra}v. mas szpachlorłrych, kleiórv, tarb

2)
5)

4)

s)

6)

7)

8)

I 3 ) oharakteryzuj e lodzaj e i elementy dokumentacj i

stosorvanej rv budowni ctrvie
wskazu.j e l'odzaje dokumentacj i budowlanej
lł1' m i en i a el ementy doktr mentacj i budowl an ej

odczytuje intbrmacje Zawarte w części opisowej
dokumentacj i budowlanej
odczytrrje intbrrnacje zawal'te w częŚci rysurrkowej
dokurnentacj i budor,vlanej
posl rr gLrj e si ę dokum entacj ą teclrni czną zwi ązaną z
konserrvacią i renovvacią obiektórł' zabytko'"rrych

1)

2)
3)

4)

s)

l 4) stosuje zasady sporządzarria rysunków
techn icznych zvviązan 7' ch z w;,konyrvany tn i

zadaniami zarvodowymi

przestrzega norm stosowanych rv rysunku
techniczn;,m
wykonui e rysurrki aksonometryczne elementórł'
budorvlanych
wykorruje szkice elementów z kamienia
vlykolru j e rzutowanię, pr'zekroj e oraz rozwi rlięcia
b,ył
lrykonuj e rysrrnki techniczne stostrj ąc skaie

rysunkor,ve
stosuj e zasady wynr i al'or.r,an i a t'y sun kór.r'

technicznych
rłykonuj e rystl nki techn iczrre stclsując stoplli e

nproszczenia
odczytuj e oznaczetr ia stosor,vatre na rvsunkach
technicznych

1)

2)

3)
4)

\l

6)

7)

8)
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l 5 ) tv.v'-konuj e pomi ary i dokumentacj ę
inrventaI-vzacyjną

rozpoznaje przyrządy pomiarorł'e stosowane
lv robotach budou'lan.vch
u1' i aśn i a zastosorł,an i e poszczególnych przyI'ządólł,
pomialo\Ąych
przęsttzęga zasad uykonywania pom iat'ów
określa zasadv rłykonylvania pomiarów
inrventar'yzacyj nych w zakresie ni ezbędnym do
wykorrania robót rerrorr,acyjnych
w1'konuj e porni ary otaz rysunki inwentaryzacyj ne
r.ly ko nuj e rysunki i nlventaryzacyj n e li'agmentu
budowli na podstawie szkicu
spotządza dokumentacj ę inwentaryzacyj ną
rł,ykonui e dokumentacię tbtogratjcmą

l)

2)

3)
4)

s)
6)

7)
8)

l 6) określa kosząv wykonania renowacj i elementów
architektury

1) wykonuje przedmiary i obmiar robotzwiązanych
z renorvacj ą elementórv alchitektury

2) sporządza zestawienia materiałów, spl'zętu i kosztów
pracy

1 7) stosuj e proBlamy ko mputet'orve rł,spomagaj ące
rr,ykonyrvanie zadań zar,vodowyclr

l ) rozpoznaje progf amy komputerovr'e rvspomagaj ące
wykonvr,r'anie zadań zarvodorłych

2) wykorzystuje programy komputerowe
wspomagaiące lłYkonywanie zadań zarvodowYch

l8) r'ozpoznaje rrormy i procedury oceny zgodrrości
podczas realizaili zadari zawodowych

r)
2\
3)

4)

rłrymienia cele notmal izacji kr'ajowej
podaje definicje i cechy normy
rozróżnia oznaczenię nor'my międzynar'odowej,
eur'opejskiej i krajorł,ej
korzysta ze żródeł intbr'macj i dotyczących norm i
procedur oceny zgodności

B U D. 2 4. 3 . o t'gani zorvan i e i lv-vko rlywarri e renorvac i i tyn kórł'
El''ekty kształcenia Kryteria rł'elry tikaci i

Uczeń Uczeń;
1 ) charakteryzuj e rodzaje tynkórv l)

2)
3)

r ozpo znaj e rod zaj e ty n kótv
klasyiiktri e r'odzaj e tynków
omarvi a zastosowan ie t-vnkórv

2) ustala zakres napru\\' l"y'nkórr' rozpoznaje rodzaje rvac{ tynków na podstar,vie
dokumentacj i techni cznej oraz oględzin obi ektu
rozpozna.ie rodzaje uszkodzeń tynków na podstawie
dokumerrtacj i techlricznej oraz ogl ędzi n obiektu
rozpoznaje prą"czyny powstania wad i uszkodzeń
tynków
ocenia stan zachowania tynkórł, na podstawie
dokumentacji techniczlrej i oględzin obiektu
wskazuje zakres niezbędnych prac naprawczych
tynkór,v

r)

2)

3)

4)

s)

3) charakteryzuj e technologie lwkonania renowacj i

tynkólv
rczróżnia teclrnologie wykorrania rerrowacj i tynkólv
dobiera technologie'rłrykonania renowacii tynków

l)
2)

4) charakteryzuje materialy, narzędz.ia i sprzęt
do rł1konania renowacji tyrrkór.v

l) klasyfikuje materialy' narzędzia i sprzęt do
wy'konania renowacj i tynków

2) rozpoznaje materialy, nal'zędzia i sprzęt do
wykorrania renowacj i tynków

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do rrykonania
retrowacii tynków

5) vrykorruje tynki zvr'ykłe i ozdobne 1)

2)

3)

4)

5)

przygotorłuje podłoża pod tylrki ozdoblle
posługuje się narzędziami i spr'zętem do wykonania
tynkórv ozdoblrych
wy'korruje roboty tynkarskie z użyciem narzędzii
sprzęttl do lv.vkonania renowacji tynkórv
w7kolrtrje sgraffito i sztablaturę oraz stitlki na
ścianach i koIurrrnaclr
wl'konuie h'nki barrr,ionc rv masię
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ó) rł1'konuje ocz.yszczanie i zabiegi impl'egnacyjne
tynkórv

określa stan zanieczyszczeń tyrrkólv
dobiera technoIogi e uykonania oczy szczania i

zabiegóił' i mpregnac1' jnych tynkólr'
rł1.' ko n uj e o czy szczani e i zab i eg i i nrpregn acyj ne

tl'nków

1)

Ż)

3)

7) rłykontrje prace l'enowacyjne tynkórł' określa stan tynkórv przeznaczonych do renorvacji
dobi era techno logi e r.wkonani a prac renou'ac;'j nych
tynków
uzupelnia ubytki tynkóu,
wvkontri e renorvaci ę tynkólr,

l)
2)

3)
4)

8) ocenia jakość wykonarria renowacji tynków 1) rłymieIria kryteria clceny jakości *ykonanych
renowacji tynków

2) kontroluje jakość wykonanych renor,vacj i tynków
3) dokonuje ocenyjakości prac w1'konanych podczas

renor.r,acii tyrrków

BUD.24.4. organ izor.van ie i wykonyrvatr ie renorvaci i porł'ło k malarski ch
Efektl' kształcenia Kryteria weryfikacii

Uczęń: Uczeń
I ) ocenia stan zachou'ania pou,lok rnalatskich na

podstarvie dokumentacji technicznej oraz na
podstarvie og|ędzin 2)

od c zytu.j e dokumerr tacj ę tech n i czn ą doty czącą
por.vtok malarskich
rozpoznaie rodzaj rł'ad i uszkodzeń porr'lok
rnalalskich na podstawie dokumentacji technicznej i
oględzin obiektrt
okr'eśla przyczyny polł'stania wad i uszkodzeli
powłok
ocenia stan techniczny podloza
plan u.i e prace renowatorskie porłłok mal arski ch
sp o r ządza h ar mo n o _Ęram prac l'e n or.vato rs k i c h

po'"vtok malalskich

3)

r)

4)
s)
6)

2) w-lkonuje renowację por,vlok Inalal'skich rozpoznaj e roclzaj e powłok nralarskich
dobiera technol ogię renorł'acj i por,vłok malarskich
dobiera mateI'iały. narzędzia isprzęt do rłykonania
renorvacj i lrowlok malarskich
ocz.\lszc7'a podłoże
uzupelnia br'aki i uszkodzenia podłoŹa
plą'goto\,1'uje farby i rnater'ialv ponrocnicze do
rłykonania renorł,acj i porrłok malarskich
lrr-ko tr ui e porvłokę nral ar'ską

l)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

3) ocenia jakośó lv.vkonatria renor,vacji porvłok
malarskich

1) rr'ymienia kryteria oceny jakości wykonanych
polvłok malarskich

2) kontr'oluj e jakość wykorranych retrou,acj i

3 ) dokonrrje oceny jakości pt'ac wykonanych podczas
reno'ur'acii tynkórr'

BIJD.24.5 organizowatlie i rr,ykonyrvanie renorł'ac.ii murór,v nieotynkowarr'vclr

Efekty kształcenia Kryteria rł,erry tj kaci i

Uczeń Uczeń:
l ) charakter'yztd e t'odzaj e trrrtrórv nieotynkolvanyclr 1)

2)
klasyfiktrje rodzaj e nrrtt'órv nieoĘvrrkor.vanych

rozróŻnia lr'iązania mrtrólv nieotynkorvanych i

opisuie ich rodzaie
2) charakterl'zuje technologie urykonania i

l.enolYacji
l ) opisuje i rozróŻ'nia technologie lvykonania renorr'acji

murórł' nieotytrkorvatryclr, np. cokołórv, ści an

2) w,vbi era odpolviednią technologi e vrykonirnia
t'enorł'aci i nrttt'ól,v rrieotynkorvanych

3) ocenia stan zaclrotvatria mtlrór,v

n ieotl'nkowany ch na podsta'uvie doklimentac.i i

technicznei i oględzin obiektu

l ) rozpoznaje rodzaj wad i uszkodzeń ttluró\ł,

nieotynkorvanych na podstarvie dokurnentacji
teclrnicznej i oględzin obiektu

2) określa prZycZJ-ny porvstania u,ad i trszkodzeń
nrurów nieotl'nkowanych

3) poslrrguje się ciilkr'tlrrentacją teclrrriczną pcldczas
o g| adu trrurórv n ieoty11[611'311r'ch rra obi ekci e



Dziennik Ustaw -563- Poz.99l

4) planu.je prace fenowatorskie murór,v
nieotynkorvanych

5) sporządza harmonogt'am prac renovvatorskiclr
murów nieotvnkowanych

4) charakteryzuje maŁeriały. narzędzia i sprzęt
do w1'konania r'enowacji murów
nieoĘnkor.vanych

l) klasyfikuje i tozpozlaje materiały, nat'z.ędzia
i sprzęt do wykonania renowacji mutów
nieotynkorvanych

2) określa materiały' naruędzia i sprzęt do rłykonania
renowac j i murów nieotynkolvanyclr

5) rłrykonuje ocryszczanie i zabiegi inrpregrracyjne
powierzchni murów nieotynkowanych

l) rozpoznaje i określa rodzajezanieczyszczeń murów
llieotynkowanych

2) dobiera technologie uykonania oazyszczania
i zabiegórł' impregnacyjnych murów
nieotynkowanych

3) dobiera materiĄ, narzędzia i sprzęt do wykotrarria
oczy szczania i zab i egów i m pregnac;'j ny ch murów
nieotynkowanych

4) oczy szcza porvier'zchnie n1urów nieotynkowanych
5) pr zepr owadza zabiegi impregnacyj ne powierzchni

mufów rrieotynkowanych
6) wykonuje feno$lację wiązań murórł'

nieotynkowanych
l)
2)
3)

4)
s)

rozpozrraje rodzajewiązan cegieł i kamieni
dobiera sposób u,iązania cegieł i kamieni
dobiera mater'iały, narzędzia i sprzęt do wykorrania
spoi nowani a murórł. nieotynkowanych
spoinuj e muly n i eotynkolr,ane
wykonuie t'etror't'acię wiązań ceeieł i kamieni

7) wy'konuje wzmoonienia mttrÓrł'
nieotynkorvanych

Sr

rozróŻnia sposoby wzmocnienia murórł'
nieotynkowanych
dobiera technologię u,zmocnienia mul'óilr
nieotynkolvanych
dobiera materiały. narzędz\a i sprzęt do rłykonania
wznrocnienia
o kreś l a m eto dy zab ezpi eczania i r,vzmacn i an i a
h i storycznyclr budorł,l i murorłych, trp. poszet'zan i e
murów ftlndamentowyclr, kotvvienie nrurrt
wrykonuie pl'ace wzmacniaiace murv nieotvnkowane

r)

2)

3)

4)

8) ocenia.i akość wy'konania renor,vacj i IrruI'ór,v

nieotynkorvanych
l ) okr'eśla sposoby i kryter'ia clceny jakości wykonania

rel]otvacj i nlttrótł, n i eotynkorvanvclr
Ż) kontroluje jakość rłykonanych pr'ac renowatorskiclr

mufów nieotyIrkorvanych
BLrD.24.6. Organizowanie i rvy-konylvanie renolvacii okladzin celamicznvch i kamiennych

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacii
Uczeń: Uczefi:

l ) charakteryzuje rodzaje okładzin ceramicznych i
kauriennl'ch

1 ) rozpoznaje i rozróŻnia rodzĄe okładzi n
ceralnicznych i kamiennych

z) określa zastosowatrie okladzin ceramicznych
ikamiennvch

2) ocenia stan zacholvania okladzin ceramicznych
i kamiennych na podstawie dokumentacji
technicznej i oględzirr obiektu

2)

posluguj e się dokuInerrtacj ą techrriczrrą podczas
oglądu okładzitr ceramicznych i kamiennych
r.rystępLrj ących rv obiekcie
tozpoznaje r'odzaje wad i uszkodzeń okładzin
cerarnicznych i kamiennych na podstar.vie
dokumentacji technicznej i oględzin obięktu
określa pvyczyny porr,stania rvad i uszkodzeń
okladzin ceramicznych
planuje prace renowatorskie okladzin ceramicznych
i kamiennych
ustala zakles napraw okladzin ceramicznych
i kamiennych

r)

3)

4)

5)
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3) charakteryzuj e teclrnologie renow'acj i okładzin
ceramicznych i kamiennych

w),mienia technologie wykonania renowacj i

okladzin ceramicznych i kamiennych
dobiem technologie renorvacji okładzin
ceramiczuych i kamiennych
rozróŻnia technologie r,v,vkonania renorvacj i okładzin
ceramicznych i kamiennych

l)

Ż)

3)

4) dobier'a materiały, natzędzia i sprzęt do
lvykonania renorł'acj i okładzi n ceramiczrrych i
kamiennych

1) rozt'óŻ-nia nlatel'iały do vrykonania pI'ac

reno'uvatorskich okładzirr ceranricznych i
kamiennych

2) rozróŻnianarzędzia i sprzęt do wykorrania prac
renowatorskich okładzin ceramicznych i
kamierrnych

3) dobiera materiały' narzędzia i sprzęt podczas
renowacii okładzin ceramicznych i kanriennych

5) vykonuj e o czy szczanie i zabi egi impregnacyj ne
por,vierzchni okładzin cer'amicznych
i kamiennych

I ) rozpoznaje rodzaje zanieczyszczeir powierzchni
okładzin ceramicmych i kamiennych

2) dobiera techrrol ogi e rłykonarria oczy szczania
i zalriegów impr'egnac1'j nych powierzchni okładzin
ceramicznych

3) dobiera technologie r.rykonania oczry szczania
i zabiegów impregnacyjnych

4) organizuje prace zw'iqzane z oczyszczaniem
i rłykonywaniem zabiegóv' impregnacyjnych

5) oczy szcza porvierzchnie okladzin ceratnicznych
i kamiennych oraz vlvkonuje ich zabiegi
itnoresnacvine

6) r,r1'korruie renorvację i montaż okładzin
cerarnicznych i kamiennych

rozróŻnia sposoby renor.vacji i molrtazu okładzin
cetamicznych i karniennych
rłykonuj e f ellol'vacj ę okl adzin ceI'amicznych
ikamiennych
prrygotowuje podłoże do montażu okladzin
cetamicznych i kamienn,vch
r,rykonuj e montaż okładzi rr ceramicznych
i kanrięnnvch

l)

2)

3)

4)

7) lrykonuj e spoinorvanie okładzi n cerami cznycl-t
i karniennvch

r ozt' (lŻni a sposo by rłykon ani a spo i lr o kl adzi rr

ceramicznych i kamiennych
dobiera nlatel'ial.v. narzędzia i sprzęt do r.łykonania
spoinorvania okładzin ceranricznych i kamiennych
organizuje prace nviązane ze spoinowatrienr
okładzin
spoinuie okładziny cet'amiczne i katrrienne

l)

2)

3)

4)

8) ocenia j akość wy'konarria renovr,acj i okładzin
ceramicznych i kamiennych

l) ron'óŻnia sposoby i kryteria ocenyjakości
uykonania renorvacji okladzin ceramicznych
i kamiennych
o kreś la stan r.łykonan i a rerrorvacj i okładzin
celamicznych i kamiennych
kontroluj e j akość rłykonanych prac r'enowatorskicIl
okładzin ceramicznych i kamiennych
do konuj e oceny rły ko narry ch prac renor,vatorski c h

okładzin cel'amiczn-vch i kamienrrych

2)

3)

4)

BUD .24.7 .I ęzvk obcv zarvodorvlr
E,fekty kształcellia Kryteria rveryfikacii

Uczęit: Uczeń:
l) posługtrje się podstaworłym zasobem śr'odkiirv

.językołtych w jęz'vku obcym trorvozytrr-vlrr (ze

szczególnym ur.vzględnieniem środkóu'
leksykalnych)' umoŹl irviaj ącym lealizac.ię
czynności zau,odorłych lv zakresie tematów
z.:,viązanych:
a) ze stirnorł'iskierrr prac'v_ i.iego rł1'posazenienr

1 ) rozpoznaje oraz stosttie środki językor.ve

urlroŻl ilvi aj ące real i zacj ę czy nnośc i zalvo dor,ly ch rł,

zakresie:
a) czynności rłykonywanych na stanorvisku pracy,

rv tyrn związanyclr z zapervnienięm
lrezpieczeristił'a i h igierr1' pracy
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b) z głórvnymi technologiami stosorvanymi
rv danym zawodzie

c) z dokumentacjązlłiązaną z danynr
zarvodem

d) z usługami ślr'iadczonymi w danym
zawodzie

b) narzędzi, maszy 17, urządzeń i materiałów
koniecznych do real izacj i czynności zawodorłych

c) pr'ocesóvr, i procedur zlviązany cI't z r ealizacją
zadari zawodorłrych

d) formulalzy. specyfikacji oraz innych
do ku m entól'v związany clt z vr1'ko nyrvan i em
zadań zawodow1'ch

e) śr'r,iadczonYch uslug. rv tyrn obslugi klięnta
2) rozunrie proste uypolviedzi ustrre artykułowane

.'lqyraźnię. w standardo$,ej odrnianie języka
obcego nowoĄtnego' atakŻe proste lvypowiedzi
pisemne w języku obcym nowoĄtnvm,
lv zakt'es i e umoŹl i lvi aj ący m rcalizacj ę zadan
zawodowl,ch:
a) rozutnie pl'oste \łypowiedzi ustne dotyczące

czynności za!\'odowych (np. rozmor,ly,
rvi adomości' korrrun ikaty. instrukcj e l ub fi l my
instruktażorve, prezentacje), artykułowaIre
v'yraźnie, w standardowej odmianie języka

b) rozumie proste \Ąypowiedzi pisernne
doĘczące czynrrości zawodorł.y_ch (np.
rrapisy. broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentaci ę zawodową)

1) okreśIa glór.vną myśl wyporviedzi lub tekstu lub
fragmentu wypowiedzi lub tekstu

2) znajduje rv u/ypowiedzi lub tekście określorre
infbrmacje

3) rozpozni1e rwiązki między poszczególnymi
częściami tekstu

4) układa infbrmacje w okteślonym porządku

3) samodzielnie tworz"v krótkie' proste' spójne
i logiczne wyporviedzi ustne i pisemne

w języku obcym nowoĄtnym, w zakresie
urnożl i wi aj ącynr real izacj ę zadań zawodow1'clr:
a) twofzy krótkie, proste, spójne i logiczne

uTpowiedzi ustne dotyczące cZynności
zarł'odolłych (np. polecenie, komunikat'
instrukcję)

b) tr,vorzy krótkie. proste, spójne i logiczne
lr'1'powi edzi pisemne dotyczące cąvnności
zar.vodolvych (np. komunikat, e-mail,
i nstr'ukcj ę, wi adomośÓ. CV. l ist motyr,vacy'i ny,
dokunrent związany z r,rykotryr,'''aIryn-t
zarvodem -'uvedług r,vzoru)

r) opisuje przedrnioty, działania i zjarł'iska zlviązane
z czynnościami zarvodovwmi
przedsta\^,ia sposób postępowania rł, różn'vch
syhracj ach zarvodou,ych (np. udzi ela instrukcj i,
rvskazówek' określ a zasady)
rłyraża i uzasadnia srvoje stanorr'isko
stosuje zasady konstruorvania tekstórv o różnynr
chalakterze
stosuje fbrmalny lrrb nietbrmalny styl rłypolviedzi
adękwatnie do s-vtuac ji

2)

4)

5'\

4) uczestniczy ri rozmowie w typovlych sytuacjach
zrvi ązan1,' ch z r ealizai1 ą zadań za'uro dorryc h -
reagtr_je w.języku obcynr norvoż)'tn"Ym w sposób
zlozumialy, adekwatnie do sytuacji
komunikacy-jnej, ustnie lub w fcrrmie prostego
tekstu:
a) reagLrje ustnie (np. podczas l'ozmowy

z inrrym pracou'nikiem, klientem.
kontrahentem, lv tym rozmo\,\y tel efoni cznej )
iv typow)'ch sytuacjach zrviązan7,ch z
iĘ'konywaniem czynności zawodorłyclr

b) reaguje u'fbrmie prostego tekstu pisanego
(np. wiadomość, formularz' email, dokunrent
zsviązan7, z vr;vkonywanynr zawodenr)
rv fypowy'clr sytuacj ach zvr'i ązanych
Z wYkonYwani etn czyntrości zarvodow y-clr

4)

r)
2)
3)

5)
6)
7)
8)

|'ozpocą,'na. prou,adzi i kończy fozmowę
uzyskuje i przekazuje irrfor'macje i w1'jaśnienia
u1'raża sw'oje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie,
zgadza się lub nie zgadza z opirriarrri innych osób
prowadzi proste negocj a cje zuiązane
z czy nno ściami zawodowy m i
pyta o upodobania i intencje irrnych osób
proponuje, zachęca
stosuje zwroty i fbrmy grzecznościor,ve
dostosorwje styl rryporł'iedzi do sytuacji

5) zmienia fornrę przekazu ustnego lub pisemnego
rv języku obcym rrorr'oŻytnym w typolrych
sytuac.i ach związany ch z wy'konywanienr
czynrrości Zawodo\\ych

l ) przekazrrje w języku obcynr norvoĄtlrynr
i ntb rnr acj e za\Ę arte r,r, trr atęri ałach rvi zua l nych ( rrp'
r,rryklesach, symbolach, pikto_eramach, schematach)
oraz audiowi zttal nych (np. l'i l mach i nstruktażorłyclr)

2) przekazuje,uv jęz'v_ku polskim informacje
sfbrmu łowane li' | ęzyku obcyrrr nor,vożytIlynr



Dzięnnik Ustalv -566- Poz.99l

3) przekazuje wjęzyku obc1'm norvożyhlynr
infbrrnacje sfbrmltłorvatre w języku polskim lub Ę'm
j ę4 ku obcym no\Ą'oŹytnym

1) przedstarvia publicznie r.v ję4,'krt obcym
nor.r'oż}'tnym lvcześniej opracowany materi ał. np'
prezentaci I

6) rłykor'zystuje stl'ategie słuŹące doskorraleniu
lvłasnych umiejętności językowyclr oraz
podnoszące śr,viadomość j ęzykow'ą:
a) rłykorzystuje techniki sanrodzielnej pracy rrad

rrauką j ęzyka
b) rłspółdziała rv gr'upie

c) korzysta ze żródeł irrfor'macj i w j ęzyku obcynl
nowożytnym

d) stosuje stl'ategie komunikacyj ne

i kompensacyjne
6)

korzysta ze slo'uvnika dlwjęzyczrrego
i jednojęzycznego
lvspółdziała z ilrtrynri osobanri, realizując zadania
jęzrykolr'e
korzysta z tekstórv rv języku obcym rrowoĄtnym'
rór.vni eŹ za pomocą technologi i in lbrmacyjno-
komunikacl'j nych
identyfi ku j e słoll'a klucze, internacj onaliztny
wy'korzystuje kontekst (tam. gdzie to możliwe)' ab1'

r,v prąvbliżeniu określić znaczenie słorr'a
upfaszc7a (jezeli to konieczne) wypowiedź,
zastępuj e n i eznati e s l or'r'a i n nym i, lv'v korzysttlj e

opis' środki niewerbalne

l)

2)

3)

4)
s)

8UD.2"t.8. Kornpetcncie pcrsonalne i spoleczne
Ef'ektv ksztalcenia Kryteria vl'eryf i kaci i

Uczeń: Uczeń
1) przestrzega zasad kultury osobistej i et1,ki

zarłodorvej

4)

stosuje zasady kultury osobistej i ogólrrie pr4'jęte
nornry zachorvania rł' środorvisku pracy
pr'ą,jmuie odporviedzialność za powiet'zone
i n formacj e zau'odor,ve
r'espekttrje zasrrdy dotyczące przestrzegania
tajenrrricy zrviązarrej z r.rykonywatrytn zalvodetn i

miejscenl placy
r.ł1.jaśnia' na czynl polega zacholvanie et1,czne
w ziłrvodzie
rł'skazuje przykłady zachor,vań etyczllych w
zar'vodzie

s)

r)

2)

3)

2) planLrie 1,''y[onanie zadłnia onrar'via cz1,'nności t'ealizor'vane rv ramaclr czasu
pracy
określa czas realizacji zadań
rell izrrj c dzi ałun i l \\' w}'Zl]aczoll)' nl czasic
nroni toruj e real izacj ę zaplalrorł'atrych działari
dokonuj e mod,vtl kacj i zaplanolvanych dzi ałali
dolionuic sanl()ocen\ rllkonanei placr'

r)

2\
3)
4)
5)
ó)

3) ponosi odporr'iedzialność za podejlnorvaIre
d:ziałania

2)

r) przer,viduje skutki podejmolvanych działań' lv tym
skutki pravvne
rq.kazuj e śr,r,iadorność odpowiedzialrrości za
rvykonywaną pI'acę
oceni a podej rnorł'ane dzialania
przer,vidtr j e konsek'tl,enc'i e nier.vłaściwego
\Ą),ko ll}'$,an i a czy nn ośc i zart'o dovryc h tra

stanorł'isku pfacy. w tym postugirvania się
rr i ebezpi eczIrynri substancj am i' i n i ewłaści rł'ej

eksoloatacii Il1asZYn i ttrzadzeń tra stanorł'isku pl'acv

r)
4)

4) rłykazuje się kreatylvnością i otu,artością
na znriany

l)

:t

3)

poda|e prąvkłady rvpłyr,r,u zniany na róŻne sytuacje
żrycia społecznego i gospodarczego
wskazuje przyklady rvprorvadzenia ztrrialry i ocenia
skutki jej wprowadzenia
pr'oporrrrj e sposoby rozrviązyrvan ia probl enrórv
zlłi ązarły c|'t z rryko nyrvatr i e rrl zadal\ za'uvodorłyclr rv
n ieprzew'idyrł'al trych rvarunkaclr

5) stosule techniki t'adzenia sobie ze streselt.l l) r'ozpoznaje źrtidła stresu podczas rł1'konywania
zadari zan odor.rnlch
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uybiera techniki radzenia sobie ze stresem
odpor.viednio do sytuacji
wskazuj e naj częstsze vzy czy ny sytuacj i str'esorvych
w pracy zarvodowej
przedstawi a różrre formy zachowań as ertywnych,
jako sposobórv radzenia sobie ze stresęn:l
r o zr óŻni a tec h n i ki r o zw i ąz'y w ania ko n fl i któ vr.

związanych z rłykonywaniem zadari zawodowych
określa skutki stresu

t)

3)

4)

5)

o)
6) doskonali umiejętności zawodorł,e r) określa zakres umiejętności i kompetencji

niezbędnych do wykonyrvania za'"vodu
analizuje wl asne kompetencj e

wznacza własne cele rozwoju zatvodo\,vęgo
planuje drogę rozwoju zawodowego
lvskazuj e możlirvości podnoszenia kornpetencji
zawodowrych. osobistych i społecznych

2)
3)
4)
5)

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej l) identytikuje sygnaĘ werbalne i rrierver'balne
2) stosuje aktywne metody sluchania
3) prorł'adzi dyskusje
4) udziela intblmacii zvvlotnei

8) negocjuje rvarunki porozumieri l ) charakteryzĄe poŻądaną posta\ł'ę podczas
prorł'adzeni a negocj acj i

2) lvskazuje sposób prowadzenia negocjacji warunkólv
porozumienia

9) stosuje metody i techniki rozrł,iąąvwania
problenrólv

l) opisuje sposób przecilvdziałania problemom rv
zespole realizuj ącym zadania

2) opisuje techniki rozwiązyv,ania problemów
3) rvskazuje, na wybranym przykładzie, rrretody

i techn iki rozwiązy wania probl emlt
10) rvspólpracuje rv zespole l) pracuje r,v zespole' ponosząc odpor,viedzialność za

\Ą/spólnie t'ealizclrł'anę zadania
Ż) przestrzega podziału róI,z'adań i odporviedzialności

rł'zespole
3) angażuje się rł'realizację rvspólrrych dzialań zespołu
4) modyfi kuj e sposób zachor.vania, uwzględni aj ąc

stanorvi sko \łypracowane wspólni e z irlrryIn i

członkalni zespołu
BUD. 24.9. orgarrizac j a placy małych zespołó'uv

Efektrl kształcerlia Kryteria werytikacii
Uczeir Uczeń

l ) organizr.rje pracę zespołu w celu lrrykonania
przydzielonych zadait

okręśla Strukturę gfupy
przygoto rłn'rj e zadania zespołu do r'eal izacj i

planuj e r'eal izacj ę zadań zapobiegaj ących
zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oszacorĘe czas potrzebny na realizację określonego
zadania
komunikLrje się ze współpracownikami
wskazuj e wzo rce prarvidłor.vej współp racy vl' grupi e
przy dziela zadanil cztonkom zespołu zgodll ie
z harmonogramem planowanych prac

l)
2)
3)

4)

s)
6)
t)

2) dobiera osoby do rvykonania przydzielonych
zadai

l) ocenia przydatność poszczególnych członków
Zespołu do wy_konania zadania

2) rozdziela zadania według umiejętności i kompetencji
czlorlkórv zespołu

3 ) kierqj e rłykorraniem pr'z-vdzielonych zadań l ) ustala kolejrrość rłykor-rywania zadań zgodnie
z harmonogramem prac

2) folmuluje zasad.v wzajemnej pomocy
3 ) kooldynuj e realizacj ę zadań zapobiegaj ących

zagrożeniom bezpieczeństrł'a i ochrony zdrowia



Dziennik Ustaw -568- Poz.99l

4) rłydaje dyspozycje osobom wykorrującym
poszczególne zadania

5 ) monitorui e pt'oces rłykotryrr,alria zadali
ó ) opracountj e dokunrerrtacj ę doq* czącą real izacj i

zadania rvedług pl'zyi ętych standardó'"r,

4) ocenia.j akość wy'koIrania przydzielon,vch zadań

3)

kontroluje efekt'v pracy zespołu
ocenia pr'acę poszczególnych czlorrkórł' zespolu pod
rvzględem zgodnoŚci z warunkami technicznynri
odbioru plac
udziela r,vskazórvek rv celu prawidłor.ł,ego wykonania
orzvdzielorrych zadań

r)
2)

5) rvprowadza rczwiązania techtriczne
i organizacyjrre wpływające na poprawę
lvarunkólr, i .iakości pI'acy

l ) dokorru j e analizy tozl"viązań technicznyclr
i organizacyjnych r.varunków i jakości pracy

2) proponuje rczwiązania techtriczne i organizac1,jne
maiace na celu popralvę warunkórv i iakości pracy

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA w ZAWDDZI'E TECHNIK RENOWACJI ELENIENTÓW
ARCHITEKTURY

Szkoła prorł'adząca kształcenie rł. zar.vodzię zape*nia pomieszczenia dydaktyczrre z wyposaŻeniem
odporviadającym techrrologii i technice stosorvanej tv zawodzie, aby zaper,l'nić osiągrrięcie wszystkich etbktórł'
kształcenia określonych w podstawie progranrowej kształcenia rv zawodzie szkolnictwa branżowego oraz
umoŹl iwi ć przygotorvani e abso l wenta do wykonywa nia zadań zar,vodowycl-r.

Wyposażenie szkoty niezbętlne do realizacji kształcenia ril lrwalifikacji BUD.23. Wykon1łvanie
i renowacja detali architektonicznych

Pracorvnia budolvlana \\ryposaŹona iv:
_ stanolvis|<o l'omputerorve dla nauczycie|a Z dostępem do intertretu' z ul'ządzeniem rvielofunl<c1'jnyrn oraz

ploj ektolem multirnedial n,vm,

- pakiet programów biurowych.
- por'adrriki, normy i aprobatv techniczne, instr'ukcje teclrnologiczne oraz katalogi materialcirr,. v1r'robów

sztukatorskich i kamien iarskich.
- r,r'zorniki i palety banv farb,
_ przykładou'e dokumentacje ar'chitektorriczno-budclił'lane, zestaw pl'zepisólv prarł,a budotł,lanego,
- modele obiektólv btrdorvlanych i elenrentólr' malej architektury.
- modele detali architektonicznych i rzeżb,
- próbki rrtateria[ór,v sztukatorskich, kamieniarskich' próbki tynkóu',
- schematy osadzaniadetali architektonicznych.

Pracownia t1sunku technicznego rł,yposażona w:
_ stalror'visko komptttelowe dla nauczyciela wyposażone rv konrpttter podłączony do sieci lokalnej z dostępern

do internetu, pakiet programów biurorr1ch' program do llykonywania rysunków technicznych, urządzenie
wielo funkcyj ne. ploter oraz pr oj ektor multi m edial ny.

_ stanowiska konrputerorve dla ucznió'uv (edno stanowisko dla jedrrego ucznia) wyposazone w kornputery
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z pakietem ptogramów biuror.rych, programem do
!v},konyrł'ani a rysurrkórv technicznych.

- stanowiska rysutrkorve fiedno starrorvisko dla jednego ucznia) urnoŻlir.viające r'lykonywanie rysunkólv
odręcznych, \\YposaŻone w pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraŹni przestrzennej. rł'zorniki
liternict'"va, ornarnentyki i innych zdobień' wzory Znofmalizorvanego pisma technicznego, przykladowe
dokumerrtacje architektor-ricztro-budolvlane' nol'my dotyczące zasad 'urykonywania rysunkólv technicznych.

Warsztaty szko lne lłyposażorre lv:
- starrowiska prac sŻukatorskich (jedno stanorł'isko dla jednego ucznia) \^}posażone w kawalet. sztaltrgi do

plaskorzeŹb, stól sztukator'ski, nar'zędzia, elektronarzędzia, sprzęt do pr'ac sztukatorskicl"l. przyrządy
kontrolno_pomiarolve' stół wibracyj ny' pompę próżniorvą,

_ stanorviska do obróbki ręcztlej kamienia i materiałórv kamietrrryclr (jedno stanorł'isko dla jednego ucznia)
\,v.vposaŹot1e r,v stół z rvodoodpornym blatem, regulolvany statyw do rzeźbienia, nat'zędzia do dzielenia
blokórł', bry'l i pl"vt. narzędzia do modelorvarria kanlienia i nrateriałórł' kanriennych. narzędz'ia oraz środki
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i materialy do szlifow'arria i polerorvania kamienia i mater'iałór,v kamienllyclr. przyrządy kontroltro_
pomiarowe,

_ stanowiska mechanicznej obróbki karrrienia i materiałów kamiennyclr (iedno stanor,visko dla trzeclr uczniórv)
uyposaŻone rr, stól robocz"v'' do pracy tra Irtokt'o, stół roboc:ry do pracy na suclro, regulowaIry statyw do
rzeżbienia,liezarkę kolumnową' tokarkę do kamienia, piłę stołową z moŹlirł,ością cięcia pod kątem' automat
szlifiersko-polerski, ręczt1ą szli{ierkę przegubową. szlifierko-poler'kę krar.r'ędziorvą, boczkarkę
pneumatyczną' palnik do płomieniowania, urządzetrie do groszkowania, ut'ządzenie do piaskowania, młotek
pneumatyczny, wiertarkę pneumatycZną. prz'vrządy korrtrolno-pomiato\t'e,

- starrowiska montażu elementów sztukatorskich i kamiennych (iedno stanolvisko dla jednego ucznia)
wyposażone w stól z blateln r,vodoodpornym, narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt do montaŻu elemerrtórv
sŻukatorskich i karniennych, zgrzewarkę,lutorvnice orazprzyrządy kontrolno-pomiarowe'

- stanorviska zdobierria i renorł'acji elementów kanriennych i sztrrkatorskich (edno stanowisko dla jednego
vcznia) rłyposażorre w stół z blatęm wodoodpornym' r'egulowany statyw do rzeźbienia, narzędzia
i elektl'onarzędzia do zdobienia i reno'uvacji rłyrobórv kanriennych i sztukator'skich. przyrządy kontrolno_
pomiarowe.

KaŹde stanowisko pracy powitrno być wyposażone w instrukcje obsługi spfzętu, elektronarzędzi i urządzeli, środki
ochrony indywidLralnej, zestaw przepisów prar'va dcltyczących bezpieczeństwa i higieny pr'acv. ocht'ony
przecirvpoŹal'olvej ot'az ochrony środorł'iska.

Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji BUD.24.Prowadzenie prac
renowatorsldch elementów architektury

Pracownia budowl ana \łyposazona w:
_ stanorł'isko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do interrrefu, z urządzeniem rvielofunkcyjnym oraz

proj ektorem multim edial nynl,

- pakiet pt'ogranróvr' biurouych,
- poradniki, normy iapl'obaty teclrtriczne' insnukcje technologiczne oraz katalogi matefiałów, rłyrobórv

sztukatorskich i kamieniarskich,

- łvzorniki i palety barrv t'arb'
_ pr'ąvkłador,ve dokumentacje architektoniczrro-budorł'lane. zestaw pr'zepisórv prarva budorł'lanego,

- trtodele obiektórł,budorvlarryclr i elenrentóvr. nralej arclritektur1', 6"ro1' architektonicznychi rzeż'b, elenrentórł
rłyrobólr, szttrkator'skich,

_ próbki materialów sztukatorskich i kamieniarskich, próbki t1,nkó'"v,

- schematy osadzania detali architektonicznych.

P racorvtr i a rysu nku techn i czn ego \,ry posażolla \.v :

- stanorł,isko komputerowe dla nauczyciela podlączone do sieci lokalnej z dostępenr do internetu" z ttt'ządzeniem
rvielotunkcyjnvm, ploterem oraz proj ektorern multimedialnym,

- stanov'iska kotrrputerorve dla uczrriórv (edno stanorvisko dla jednegcl uczlria) \łyl]osażone lv konrputery
podłączone do sieci lokalnej z dclstępenr do ilrternetu. pakiet programórł'biurolvych. program do r'l1*konylvania
rysunków technicznych,

_ stanowiska t'ysunkorve fiedrro stanorvisko dla .iednego ucznia) umoŻlirł'iające wy'korrywanie l.lsunków
odręcznych, lłyposażone \v pomoce dydaktyczne do kształtclwania rłyobraźni przestrzennej, wzorniki
liteI'nictwa' orrramentyki i innych zdobień. wzofy ztloftllalizowanego pisma technicznego, przykIadowe
doktrnlentacje architektoniczno-budor'vlane' normy doĘczące zasad r.lykonyr,vania rysunkór,v technicznych.

Warsztaty szkolIre rryposażone lv stanorł,iska do rłykonywarria robót murarskich, tynkarskich oraz montażu
okładzin ściennych, wyposaŹone w betoniarkę' mieszadła do zaprarv, nalzędzia, elektrorrar'zędzia' sprzęt do
rłrykonywania t'obót murarskich, tynkarskich i okładzirroilych, przyrządy kontr'olno-pomiarorł.e, piec do rłypału
ceramiki iemalii.

Każde starrorvisko prac'v porvirrno b'vć lłyposaŻone w irrstrukcje obslugi sprzętu ielektronarzędzi iurządzeń,
śr'odki ochrony indyrvidualnej, zestavv przepisów prarł'a dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. ochrony
pt'zeci rvpożarolvej oraz oclrl'ony środorvi ska.

Miejsce realizacji praktyk zawodorr1'ch: przedsiębiorst'uva prorvadzące prace rv zakresie renowacji eletnetrtórv
architektury oraz inne podrnioąv stanorł'iące potencjalrre miejsce zatrudIrięnia absolwentólv szkół prorvadzących
kształcenie lv zarvodzie.

Liczba tygodni przezlaczolll'ch na realizację prakty'k zalł'odorr ,ch: 8 tygodrri (280 godzin).
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NIINIMALNA L|CZBA GoDZIN KSZTAŁCENIA ZAwoDowEGo DLA KWALIFIKACJI
WYoDRĘBNIoNYCH w ZAWODZIE')

|)W szkole liczbę godzin kształcenia zalvodorł'ego należy'dostosolvać do rr1'miaru godzin określonego w przepisach

w splawie ramorł.ych planÓrv natlczania dla publicznych szkól. przewidzianegcl dla kształcenia zawodowego w danym typie

szkoly. zachowrrjąc nrilrinlalną liczbę godzin wskazanych w tabeli dla ef'ektÓrv ksżalcenia u'łaściuych dla kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie.

2) Nauczyciele lvszystkich oborviązkorłyclr zajęó edukac;'jtl1'ch z zakresu kształcenia zat'odowego porvinni sflvarzać ucztriotn

lvarunki do nabywania konrpetencji petsonalnych i społecznych oraz umiejętności w zakresie organizacji pracy małych

zespołów
3) Wskazana jednostka et-ektów kształcenia nie jest po$Ąarzana. r.v pzypadku gdy kztałcenie zarvodo'ive odb1"wa się

rv szkole pror.vadzącej kształcenie w tym zarvodzie.

Poz.99l

BUD.23. Wykonywani e i retrorł,aci a detal i architektonicznych
Nazrł'a i ędnostki et'ektów kształcenia Liczba sodzin

BUD.23.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30

BIJD.23 .2. Podstalły budowni ctrva i renorvaci i elementórv architektu ry 200

BUD.23.3. Wykonylvanie oraz renowac.i a sztukatorskich elemerrtów architektury 200

BvD.23.4. Wykonywanie oraz renorł'acia kamiennych elementów ar'chitektury 290

BUD'23'5.J ęzvk obcv zarvodowv 30
Razem 750

BUD.23.6
BUD,23.7

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektur'y
Nazrva Iednostki efektórv kształcerria Liczba godztn

BUD.24.l. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30

BI]D.24.2' Podstarłry budo'ur,n i ctwa i renowaci i elementów alch i tektu ry J) 2003)

BUD.24.3. organizowanie i rł1,lę6n'ouunie lenolvacii tynkór,r' 80

BuD.24.4. organi zou'an i e i rłry konyrr'ani e renowaci i powłok mal ar'ski ch 80

BUD'24'5.organizowanie i rłYkonywan ie renowaci i murórv n ieotyrrkow'anych 80

BUD.24.6. otganizowanie i lrykorryrvanie retrowacj i okładzin ceramicznych
i kamiennych

100

BUD'24'7. Język obcy zawodowy 30
Razem 400+200r)

BIID.24.8. K e alne i

8UD.24.9 a


