
Nauka trwa 3 lata i w trakcie jej trwania uczeń zdobywa kwalifikacje: 

B.5.  Montaż systemów suchej zabudowy 
B.6.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich  
B.7.  Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 
 
Uczniowie poznają zasady montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania 

robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich o okładzinowych.  

Zajęcia praktyczne odbywają się w  Centrum Kształcenia Praktycznego – wydział 

budowlany, w którym później uczniowie zdają egzamin z poszczególnych kwalifikacji 

przewidzianych dla tego zawodu. 

Absolwenci tego kierunku uzyskują wszechstronny zawód dający kwalifikacje do 

wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, 

posadzkarskich, glazurniczych. Aktualnie odnotowywane jest duże zapotrzebowanie 

na tego typu fachowców. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla 

pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac 

budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:  

 -wykonywać prace wykończeniowe w budynku,  

-analizować dokumentację budowlaną ,  

 -obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.  

 

Przy przyjmowaniu kandydata do tej klasy szkoła bierze pod uwagę wyniki egzaminu 

gimnazjalnego oraz oceny z języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego, rosyjskiego (najwyższa ocena z wymienionych), geografii, informatyki, 

zajęć technicznych (najwyższa ocena z wymienionych) - najwyższa ocena z 

poprzednich wymienionych przedmiotów 

Uczniowie klas pierwszych mogą wypożyczyć z biblioteki komplet 

podręczników do przedmiotów ogólnokształcących (bez języka obcego) 

 
 
Przeciwwskazania zdrowotne: 
 

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

2. przewlekłe schorzenia układu krążenia i układu sercowo-naczyniowego, 
nadciśnienie tętnicze; 

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

4. cukrzyca; 
5. 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); 



6. znacznego stopnia upośledzenie słuchu i przewlekłe stany zapalne uszu; 
7. choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego - padaczka, 

polineoropatie, niedowłady kończyn; 
8. choroby psychiczne; 
9. zaburzenia równowagi i skłonności do omdleń; 
10. lęk wysokości; 

 
 


