
 Dekarz to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów branży budowlanej. Dekarz 

zajmuje się wykonywaniem dachów i montażem wszelkiego rodzaju pokryć 

dachowych (dachówka, blacha, gont bitumiczny i in.). 

 

 Informacje dodatkowe 

Szkoła współpracuje z firmami dekarskimi z lokalnego rynku pracy. 

 

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 

BD.08. Wykonywanie robót dekarskich 

 

 Sylwetka absolwenta 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie dekarz będzie przygotowany do: 

a. posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz 

instrukcjami wykonywania pokryć dachowych;  

b. sporządzania rysunków połaci dachowych i elementów pokryć dachowych; 

sporządzania przedmiaru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych 

oraz kalkulacją kosztów wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;  

c. dobierania i przygotowania materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wykonania i 

rozbiórki pokryć dachowych;  

d. wykonywania izolacji pokryć dachowych;  

e. wykonywania podkładów pod pokrycia dachowe;  

f. wykonywania pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach;  

g. montowania okna dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do 

pozyskiwania energii odnawialnej;  

h. wykonywania robót związanych z remontem i rozbiórką pokryć dachowych;  

i. oceny jakości wykonania pokryć dachowych;  

j. wykonywania obmiaru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych 

oraz sporządzania ich rozliczenia; r 

k. rozróżniania elementów systemów odwodnień połaci dachowych;  

l. posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami 

wykonywania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;  



m. sporządzania rysunków obróbek dekarskich i elementów odwodnień połaci 

dachowych;  

n. sporządzania przedmiaru robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek 

dekarskich i odwodnień połaci dachowych i kalkulacji kosztów ich wykonania; 

dobierania i przygotowania materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania i 

rozbiórki obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;  

o. wykonywania i montażu elementów obróbek dekarskich;  

montażu elementów odwodnień połaci dachowych;  

wykonywania robót związanych z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i 

odwodnień połaci dachowych; 

p. oceniania jakości wykonania obróbek dekarskich i odwodnień połaci 

dachowych; 

wykonania obmiaru robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek 

dekarskich oraz odwodnień połaci dachowych oraz sporządzania rozliczania 

tych robót.  

 Dekarz znajdzie zatrudnienie w: 

a) firmach budowlanych wykonujących dachy 

b) sklepach i hurtowniach zajmujących się sprzedażą materiałów wykorzystywanych 

do wykonywania dachów. 

 

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

 Na przyszłych dekarzy czekają dwie nowoczesne pracownie budowlane z 

wyposażeniem dydaktycznym do realizacji podstawy programowej w tym zawodzie. 


