MURARZ-TYNKARZ

Dlaczego warto zdobyć zawód "murarz-tynkarz"?
Budownictwo należy do gałęzi gospodarki szczególnie rozwijającej się w naszym kraju. Na usługi
budowlane zawsze jest popyt. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sekcji
budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane
w prywatnych firmach budowlanych. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników
w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na dobrze przygotowanych
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników kształcących dla potrzeb budownictwa.
W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne.
Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na murarzy tynkarzy.
Absolwent szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie jest poszukiwanym
pracownikiem na rynku pracy w Polsce, dodatkowo legitymując się umiejętnością posługiwania się
językiem obcym zawodowym - także poza Polską.
Analiza ofert pracy w 2012 r. prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do
powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszaru budownictwa należą do poszukiwanych
na polskim rynku pracy.

Co może robić murarz-tynkarz po zakończeniu nauki?
Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych,
gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich
(wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także
schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne

sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie. Ponadto może wykonywać prace remontowe
i rozbiórkowe.

Gdzie może pracować murarz-tynkarz?
Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz może być zatrudniony
na stanowiskach prac murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych
oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych. Może pracować w hurtowniach
budowlanych oraz zakładach produkujących materiały budowlane. Absolwenci szkoły mogą prowadzić
własną działalność gospodarczą.

Czego będziesz się uczył, gdy wybierzesz ten zawód?
Zagadnień związanych z wykonawstwem robót budowlanych tj.:
• wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
• wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
• wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
• wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
• wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Będziesz się uczył:
1. Przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, język obcy zawodowy, matematyka, fizyka, chemia,
geografia, historia itp.)
2. Przedmiotów zawodowych takich jak:
• materiałoznawstwo i technologia robót murarskich i tynkarskich
• rysunek zawodowy
• język obcy zawodowy w robotach murarskich i tynkarskich

• działalność gospodarcza w budownictwie
3. Przedmiotów zawodowych praktycznych:
• roboty murarskie i tynkarskie – zajęcia praktyczne
W trakcie pobytu w szkole możesz zdobyć dodatkowe umiejętności, brać udział
w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, poszerzających wiedzę i umiejętności budowlane. Możesz
brać udział w konkursach i olimpiadach , m. in. w Turnieju wiedzy i umiejętności "Złota Kielnia".
Finaliści tego turnieju z naszej szkoły niejednokrotnie zdobywali wysokie miejsca. Dobry wynik
w turnieju daje możliwość zwolnienia z egzaminów zawodowych.

