


 montuje systemy suchej zabudowy: sufity 
podwieszane, okładziny ścienne, obudowy 
konstrukcji dachowych i panele podłogowe 
w systemie suchej zabudowy;

 wykonuje 

roboty 

malarskie,

tapeciarskie, 
posadzkarskie,

okładzinowe.



... nie mają przeciwwskazań do zawodu,

... pomyślnie przebrną przez rekrutację.

Uczniem klasy pierwszej szkoły zasadniczej w zawodzie monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mogą zostać 
chłopcy, którzy:

… chcą zostać monterem zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie,

 ... cieszą się dobrym         zdrowiem  ,



Staniesz  się  niezbędny  przy  pracach  malarskich, kładzeniu płytek
ceramicznych, paneli i parkietów,

Będziesz   mógł   prowadzić własną
działalność zawodową i świadczyć usługi.

Znajdziesz zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonującej 
usługi dla budownictwa,



Sprawdź, czy powinieneś wybrać klasę monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie
Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną? 1 0
Czy dostrzegasz i odróżniasz kształty i barwy? 1 0
Czy jesteś systematyczny? 1 0
Czy jesteś spostrzegawczy i cierpliwy? 1 0
Czy masz poczucie estetyki? 1 0
Czy masz dobre relacje z ludźmi? 1 0
Czy jesteś odporny na warunki atmosferyczne? 1 0
Czy masz dobre zdrowie? 1 0
Czy masz dobrą kondycję fizyczną? 1 0

Dodaj wszystkie punkty. Jeśli uzyskałeś:

Od 7 do 9 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.



 dobry ogólny stan zdrowia;

 odporność na wpływ długotrwałych, niekorzystnych 
warunków atmosferycznych;

wyobraźnia przestrzenna;

 spostrzegawczość i 
koncentracja uwagi;

 odporność na stres,
zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych;

 zrównoważenie emocjonalne;



Czy masz problemy z kręgosłupem? 
Czy powinieneś nosić okulary?
Czy masz kłopoty z widzeniem 
barw? 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?

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 zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
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.



 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;

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

 cukrzyca;

 wady wzroku i schorzenia oczu upośledzające ostrość wzroku oraz ograniczające pole
widzenia - oczopląs, brak widzenia obuocznego, zaburzenia stereoskopii, duża 
krótkowzroczność (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;

 lęk wysokości;



     Uzyskiwane kwalifikacje

 BUD.11 :  Wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych.

 Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

 Egzaminy zawodowe przeprowadza

Okręgowa  Komisja  Egzaminacyjna  w   Poznaniu

na  terenie szkoły.

 Pomyślne zdanie egzaminu z wymienionej kwalifikacji

automatycznie daje  tytuł  montera  zabudowy

i robót wykończeniowych w budownictwie.


	montuje systemy suchej zabudowy: sufity podwieszane, okładziny ścienne, obudowy konstrukcji dachowych i panele podłogowe w systemie suchej zabudowy;
	Uczniem klasy pierwszej szkoły zasadniczej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mogą zostać chłopcy, którzy:
	Sprawdź, czy powinieneś wybrać klasę monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie



