
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

Zawód ten wiąże się z wykonywaniem robót 

związanych z budową sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, sieci i węzłów 

ciepłowniczych oraz wykonywaniem montażu 

instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, grzewczych, wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych. Monter często pracuje  

w warunkach zawilgocenia, przeciągach, niskich 

temperaturach a także w niewygodnej pozycji. 

Pracuje zarówno samodzielnie, jak i zespołowo, 

kontaktuje się z klientami.  

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w tym zawodzie: 

• odporność na wysiłek fizyczny; 

• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa; 

• brak lęku wysokości; 

• brak lęku przed zamkniętymi i małymi pomieszczeniami; 

• zainteresowania techniczne. 

Zagrożenia w pracy: 

• hałas; 

• śliskie powierzchnie; 

• powietrze zanieczyszczone pyłem i kurzem; 

• zmienna temperatura powietrza. 

Zajęcia praktyczne odbywają się na zasadzie umowy o praktyczną naukę zawodu zawieranej na okres  

36 miesięcy między uczniem a zakładem pracy. Uczeń uczęszcza na zajęcia praktyczne dwa dni w tygodniu  

w klasie pierwszej i drugiej, trzy dni w tygodniu w klasie trzeciej. Lista pracodawców posiadających 

uprawnienia do szkolenia uczniów dostępna jest na stronie internetowej szkoły www.zsrz.lublin.pl  

w zakładce kształcenie zawodowe. Młodociany za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. 

Zakończenie nauki. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły oraz zrealizowaniu umowy o praktyczną 

naukę zawodu uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu czeladniczego przed Izbą Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Lublinie. Egzamin czeladniczy składa się z części teoretycznej ustnej i pisemnej oraz 

części praktycznej. Pozytywny wynik tego egzaminu skutkuje uzyskaniem świadectwa czeladniczego, które 

jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uprawnia do podjęcia pracy  

na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Aby zostać uczniem naszej szkoły powinieneś/powinnaś: 
* dokonać elektronicznej rejestracji lub pobrać formularz podania w sekretariacie szkoły; 

* przynieść świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej; 

* przynieść zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty; 

* dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu; 

* dostarczyć dwie fotografie oraz kartę zdrowia. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsrz.lublin.pl.  

 

Serdecznie zapraszamy !! 
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