Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 3
Architektoniczno - Budowlana
w BUDOWLANCE – Sosnowiec, Br Mieroszewskich 42

Sosnowiecka Budowlanka - Wakelet
Sosnowiecka Budowlanka (szkolnabudowlanka.blogspot.com)

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
Co lubi monter zabudowy i wykończeniówki ?





Kiedy we wnętrzach nie widać łączeń płyt kartonowo-gipsowych
Kiedy tapeta jest równo przycięta i nie „odłazi” w rogach
Dobrze prezentujące się kuchnie i łazienki
Piękne podłogi np. z paneli, desek, elementów winylowych lub innych materiałów
Czym się zajmuje?








Wykonywaniem zabudowy (ścianki działowe, wyrównywanie nierówności, półki
i wnęki z płyt k-g)
Obniżaniem sufitów różnymi metodami
Położeniem farby lub tapety na odpowiednio przygotowane podłoże
Położeniem glazury (kafelek) różnej wielkości (z docięciem i fugowaniem oraz
wykończeniem krawędzi)
Położeniem okładziny na ściany
Wykonaniem równej(!) podłogi
Wyliczeniem ilości materiałów
Oszacowaniem kosztów wykonania pracy
Doradzaniem klientowi






Jak to robi?
Ze znajomością opcji technicznych i technologicznych
Starannie
Z wyczuciem estetyki
Nie narzucając swojej wizji





Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w firmach budowlanych
 w firmach wykończeniowych
 w sklepach, magazynach, hurtowniach budowlanych
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 3 Architektoniczno – Budowlanej
(w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
z praktyczną nauką zawodu w warsztatach szkolnych
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem, np. epilepsja, problemy
z kręgosłupem
Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia
Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

MONTER SYSTEMÓW I INSTALACJI SANITARNYCH
Co lubi monter zabudowy i wykończeniówki ?





Chłodzić się w upalne dni dzięki klimatyzacji
Korzystać z ciepełka w chłodne dni
Korzystać z gazu do gotowania lub ogrzewania
Oddychać oczyszczonym powietrzem
Czym się zajmuje?


Montowaniem, uruchamianiem i serwisowaniem urządzeń i sieci
o Grzewczych
o Wodnokanalizacyjnych
o Klimatyzacyjnych
o Wentylacyjnych
o Gazowych
Wyliczeniem zapotrzebowania na materiały
Oszacowaniem kosztów wykonania pracy
Doradzaniem klientowi








Jak to robi?
Ze znajomością nowoczesnych opcji technicznych i technologicznych
Dbając o dobro klienta
Profesjonalnie

Gdzie może pracować?
W wielu miejscach:
 w firmach budowlanych
 w firmach wykonujących poszczególne rodzaje instalacji
 w sklepach, magazynach, hurtowniach instalatorskich
Gdzie można się tego nauczyć?
W Branżowej Szkole 1 stopnia nr 3 architektoniczno – Budowlanej
(w BUDOWLANCE, na Zagórzu)
z praktyczną nauką zawodu w warsztatach szkolnych
O możliwości uczenia się tego zawodu zadecyduje lekarz medycyny pracy
Pewne problemy zdrowotne mogą być przeciwskazaniem, np. epilepsja, problemy
z kręgosłupem
Jak zdobywa i podnosi kwalifikacje?
Szkoła branżowa
2 stopnia
Szkoła branżowa
1 stopnia

lub
Kwalifikacyjny
kurs zawodowy

Równocześnie szkoła dla dorosłych
dająca wykształcenie średnie

