MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje
w obiektach budowlanych:
 montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów
podwieszanych, obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin
ściennych i płyt podłogowych),
 roboty malarsko-tapeciarskie (nanoszenie powłok malarskich w różnych
technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni),
 roboty posadzkarskie (wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych,
płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych
z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych oraz roboty okładzinowe:
wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych,
kamiennych oraz z tworzyw sztucznych).
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może
być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych
wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej
roboty wykończeniowe. „Budowlańcy” należą do grupy
poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa.
Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników
kształcących się dla potrzeb budownictwa. Pracodawcy zagraniczni
cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej.
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DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W ZAWODZIE
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
W ZSP W KONIECPOLU?
• Uczysz się w nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej szkole, przystosowanej do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami

• Uczysz się w systemie jednozmianowym (zajęcia w godzinach od 800 do 1405)
• Możesz uczestniczyć w bezpłatnych kursach i szkoleniach realizowanych w ramach
projektów unijnych m.in. „kurs wykonywania tynków ozdobnych”
• Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych
• Zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe
• Możesz uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach przedmiotowych do zaprzyjaźnionych
zakładów pracy i warsztatach tematycznych z zakresu budownictwa
• Uzyskujesz atrakcyjne kwalifikacje i perspektywę dobrze płatnej pracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY STAĆ SIĘ UCZNIEM
ZSP W KONIECPOLU W ZAWODZIE
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE?
• Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami

• Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie
o wynikach egzaminu zewnętrznego
• Sprawdź czy zostałeś/-aś zakwalifikowany/-a do szkoły
• Pobierz w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie
• Potwierdź wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi chęć woli przyjęcia do szkoły,
przedkładając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego
• Sprawdź listy przyjętych do szkoły

• Śledź na bieżąco naszą stronę internetową www.zszkol.pl
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