


 wykonuje roboty przygotowawcze 
związane z budową sieci komunalnych 
oraz montażem instalacji sanitarnych;

 montuje instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, 
wentylacyjne i klimatyzacyjne, a także 
wykonuje roboty związane z budową 
tych sieci oraz sieci i węzłów 
ciepłowniczych;

 konserwuje, naprawia i modernizuje 
sieci komunalne oraz instalacje 
sanitarne.



• Dzięki nam:

• Znajdziesz zatrudnienie w każdej niemal firmie budowlanej i 
instalacyjnej, w warsztatach rzemieślniczych, remontowo-
montażowych, w administracjach domów mieszkalnych.

• Możesz zostać serwisantem znanych firm instalatorskich i 
producentów kotłów centralnego ogrzewania.

• Będziesz mógł otworzyć własny zakład instalatorski.



 Uczniem klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie 
monter sieci i instalacji sanitarnych może zostać każdy chłopiec, 

który:

 ... chce zostać monterem sieci i instalacji sanitarnych,

 ... posiada dobry stan zdrowia,

 ... nie ma przeciwwskazań do zawodu,

 ... pomyślnie przebrnął przez rekrutację.

ZASADY REKRUTACJI.ppt


Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie

Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną? 1 0

Czy jesteś odpowiedzialny i zdyscyplinowany? 1 0

Czy jesteś spostrzegawczy? 1 0

Czy jesteś cierpliwy? 1 0

Czy masz podzielną uwagę? 1 0

Czy masz dobre relacje z ludźmi? 1 0

Czy jesteś odporny na warunki atmosferyczne? 1 0

Czy masz koordynację wzrokowo- ruchową? 1 0

Czy masz dobre zdrowie? 1 0

Czy masz dobrą kondycję fizyczną? 1 0

Dodaj wszystkie punkty. Jeśli uzyskałeś:

Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć 

pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się 

doradcą zawodowym.

Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej 

dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji 

na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i 

skonsultować się z doradcą zawodowym.

Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim 

predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. 

Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

Dokładnie o wymaganiach zdrowotnych i psychofizycznych w zawodzie 

monter sieci i instalacji sanitarnych możesz przeczytać poniżej.



 dobry ogólny stan zdrowia;

 odporność na wpływ długotrwałych, niekorzystnych warunków 
atmosferycznych;

 spostrzegawczość, koncentracja i podzielność uwagi;

 pełna koordynacja wzrokowo- ruchowa;

 umiejętność współpracy w grupie;

 odpowiedzialność i zdyscyplinowanie;

 zrównoważenie emocjonalne;



W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant 
„TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie 

stwierdzić, 
czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie monter 

sieci i instalacji sanitarnych. 
Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie. Warto, abyś 

szczegółowo zapoznał się  poniżej z tymi przeciwwskazaniami. 
Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

Kiedy nie wybierać zawodu 

monter sieci i instalacji sanitarnych:

Czy masz problemy z kręgosłupem?
Czy powinieneś nosić okulary?
Czy masz choroby uszu?
Czy masz zaburzenia równowagi, skłonności do omdleń? 
Czy masz znaczne płaskostopie?
Czy masz problemy z kondycją?
Czy często cierpisz na chorobę dróg oddechowych?
Czy cierpisz na choroby krążenia?
Czy masz lęk wysokości?
Czy chorujesz na choroby nerek i układu moczowego?



 upośledzenie układu ruchu - ograniczenie sprawności dużych stawów, stany po 
amputacji kończyn, duże skrzywienie kręgosłupa, znaczne płaskostopie, dyskopatia, 
choroby reumatoidalne;

 przewlekłe schorzenia układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie 
tętnicze, żylaki kończyn dolnych;

 przewlekłe choroby układu oddechowego - schorzenia oskrzeli, dychawica oskrzelowa, 
przewlekłe choroby krtani;

 przewlekłe choroby układu moczowego i nerek,

 cukrzyca;

 wady wzroku i schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku oraz ograniczające pole 
widzenia - oczopląs, brak widzenia obuocznego, zaburzenia stereoskopii (dopuszczalna 
jest nadwzroczność małego stopnia nie wymagająca korekcji);

 znacznego stopnia upośledzenie słuchu i przewlekłe stany zapalne uszu;

 choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego - padaczka, polineuropatie, 
niedowłady kończyn;

 choroby psychiczne;

 zaburzenia równowagi i skłonności do omdleń, choroby błędnika;

 lęk wysokości;

 padaczka, zaburzenia psychiczne.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZAWODU 

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH:



 klasa pierwsza- cztery dni w tygodniu trwa nauka teoretyczna z 
przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W piątym dniu uczniowie 
odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych ZS 7

 klasa druga- nauka teoretyczna z przez 3 dni; dwa dni zajęć 
praktycznych

 klasa trzecia - ostatni rok nauki. Nauka przedmiotów teoretycznych 
(ogólnokształcących i zawodowych) trwa przez trzy dni w tygodniu. 

W pozostałe dwa dni - zajęcia praktyczne 
w warsztatach szkolnych ZS 7 

w wymiarze 5 godzin dziennie. 

 Egzaminy potwierdzające 
kwalifikację Wykonywanie robót 

związanych z budową i remontem sieci

komunalnych i Wykonywanie robót 

związanych z montażem

i remontem instalacji sanitarnych
odbywają się w klasie trzeciej.


