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Zespół Szkół Budowlanych  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  

funkcjonuje od 1961 roku i tworzą go: 

Technikum Budowlane, Technikum Drzewne  

oraz Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia nr 1.  
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Oferta szkoły jest adresowana do młodych ludzi, którzy 

podchodzą do życia praktycznie. Prowadzimy kształcenie 

młodzieży w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie 

na lokalnym i europejskim rynku pracy. 

Współpracujemy z Politechniką Lubelską oraz wieloma 

przedsiębiorstwami branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, 

elektrycznej i stolarskiej. 
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Zawody, w których prowadzone jest nabór do 

kształcenia na poziomie szkoły branżowej I stopnia:  

• dekarz (klasa patronacka) 

• elektryk 

• murarz-tynkarz 

• monter sieci i instalacji sanitarnych (hydraulik) 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych  

    w budownictwie 

• stolarz 

Uczniowie szkoły branżowej odbywają praktyczną 

naukę zawodu w przedsiębiorstwach jako młodociani 

pracownicy – otrzymują wynagrodzenie, a okres ich  

praktyk zalicza się do stażu pracy. 
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Zawody, w których prowadzone jest nabór do 

kształcenia na poziomie technikum:  

• technik budownictwa 

• technik inżynierii sanitarnej 

• technik renowacji elementów architektury 

• technik robót wykończeniowych.  

• technik technologii drewna  

• technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

Uczniowie technikum po skończeniu szkoły mogą 

podjąć pracę, założyć własną działalność 

gospodarczą lub kontynuować naukę na uczelniach 

wyższych. 
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Wszyscy pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, 

aby w naszej szkole panowała życzliwa atmosfera 

sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów.  

Wykwalifikowana i życzliwa kadra nauczycieli pomaga    

w uzyskaniu wiedzy i umiejętności na najwyższym 

poziomie.  
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Młodzież może rozwijać 

swoje zainteresowania 

uczestnicząc w specjalnie 

dla nich organizowanych 

szkoleniach, wycieczkach, 

zajęciach pozalekcyjnych 

oraz przygotowywać się 

do konkursów i zawodów.  
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Uczymy efektywnie. Nasi uczniowie wielokrotnie 

zajmowali wysokie miejsca w wielu konkursach  

o zasięgu ogólnopolskim np. w Turnieju Budowlanym 

„Złota Kielnia”, konkursie „Wyczarowane z drewna”, 

Olimpiadzie Budowlanej „Buduj z pasją” oraz  

w zawodach sportowych. 
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Naszą mocną stroną jest praktyczna nauka zawodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie technikum mają zajęcia praktyczne  

w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach. 
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Uczniowie w szkole branżowej odbywają praktyki  

u pracodawców – obecnie jest to 39 przedsiębiorstw  

z Lublina i okolic. 
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Uczniowie technikum   

uczą się w nowoczesnych  

pracowniach: budowlanej,  

instalacyjnej, stolarskiej  

i energetyki odnawialnej. 
 

Nauczyciele przedmiotów   

zawodowych stale współpracują  

z wieloma firmami pozyskując  

wiedzę o nowoczesnych  

technologiach w budownictwie,   

sieciach i instalacjach sanitarnych, 

energetyce odnawialnej  

oraz  technologii drewna. 
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Szkoła pozyskuje środki finansowe     

z funduszy Unii Europejskiej,            

na programy zagranicznych  

staży zawodowych dla uczniów                  

w ramach „Erasmus +”  

w Niemczech. 
 

Są one doskonałym 

przygotowaniem do aktywności 

zawodowej i jednocześnie 

treningiem samodzielności  

oraz umiejętności porozumiewania 

się w języku niemieckim. 
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Od wielu lat naszej szkole są realizowane projekty 

finansowane z budżetu UE. W latach 2009-2012 

były to projekty: „Twój start w przyszłość – rozwój 

szkolnictwa zawodowego w Lublinie”, „Szkoła 

Kluczowych Kompetencji” oraz „Zespół Szkół 

Budowlanych Kuźnią Fachowców”. Obecnie 

realizujemy projekt „Lublin stawia na zawodowców”. 
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Jesteśmy współorganizatorem konkursów o zasięgu 

ogólnopolskim. Są to konkursy: Olimpiada Budowlana  

„Buduj z pasją”, Turniej Budowlany „Złota Kielnia”. 

Nauczyciele i uczniowie uczestniczą również 

w ogólnopolskich projektach np.  

„Kultura bezpieczeństwa”, „Młodzi instalatorzy”  

oraz konkursach: „ Na rok przed dyplomem”, „Poznaj swoje 

prawa w pracy”, „Konkurs wiedzy o energetyce odnawialnej”. 
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Nasza młodzież chętnie uczestniczy w organizowanych 

w szkole różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach  

w ramach szkolnego wolontariatu. Są to akcje 

honorowego krwiodawstwa oraz akcje charytatywne: 

„Gorączka złota”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, 

„Komórkomania”, zbiórki żywności dla PCK,  

zbiórka słodyczy dla Hospicjum Małego Księcia,  

zbiórki darów dla schroniska zwierząt i inne.  
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W ramach wolontariatu sportowego uczniowie naszej 

szkoły pomagają przy organizacji imprez sportowych na 

terenie Lublina. Są to Lubelski Duathlon, bieg uliczny 

„Mila na start”, zawody rowerowo – biegowe MOSiR oraz 

zawody pływackie AZS Lublin. Od wielu lat jesteśmy 

współorganizatorem ”Biegu papieskiego”. 
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Od 2011 r. organizujemy dla 

młodzieży - kiedyś z gimnazjum, 

teraz  z najstarszych klas szkół 

podstawowych województwa 

lubelskiego konkurs recytatorsko-

artystyczny „Inspiracje”.  

W centrum zainteresowania 

autorów przedsięwzięcia  znajdują 

się różne  działania artystyczne, 

których źródłem jest szeroko 

rozumiana sztuka. 

Uzyskaliśmy również  

tytuł „Stacja Kultury”, jako miejsce 

przyjazne dla kulturalnych inicjatyw. 
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Absolwenci naszej szkoły są 

znakomicie przygotowani do 

podjęcia dobrze wynagradzanej 

pracy w wyuczonych zawodach.  

Uczniowie, którzy skończą 

technikum mogą kontynuować 

naukę na wyższych uczelniach. 

 

 

Jakość kształcenia  

w naszej szkole  

potwierdzają  

certyfikaty i dyplomy. 
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We wszechstronnym procesie wychowania w naszej 

szkole swoje znaczące miejsce ma Bursa nr 8.  

Zapewnia ona młodzieży mieszkanie, wyżywienie, 

warunki do nauki, często staje się ich drugim domem. 

Smaczne posiłki są przygotowywane na miejscu,  

w szkolnej stołówce, zarówno dla mieszkańców bursy,  

jak i wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. 
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Łączy nas pasja, fachowość, kreatywność,   

ciekawość świata oraz  radość z odkrywania  

jego tajemnic a nade wszystko przyjaźń. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły w ramach  

dni otwartych 13 marca i 27 kwietnia 2020 r. 


