
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

 

Uczniowie uczą się w szkole przedmiotów ogólnokształcących a umiejętności zawodowe 

zdobywają u pracodawców  

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem 

instalacji sanitarnych;  

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;  

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji 

sanitarnych. 

 

Kwalifikacja:  

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz 

instalacji sanitarnych 

 
WIĘCEJ INFORMACJI O ZAWODZIE ZNAJDZIESZ na stronie: www.ore.edu.pl 

 

Przykładowe przedmioty szkolne:  

- podstawy budownictwa  

- sieci komunalne  

- instalacje sanitarne  

- działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym  

- język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym. 

 

Przykładowe miejsca pracy:  

- firmy budowlane i instalacyjne (wodociągi, kanalizacje, instalacje grzewcze, klimatyzacyjne  

  i gazowe)  

- administracje budynków  

- zakłady rzemieślnicze i remontowo-montażowe  

- może prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową. 

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH 

OBSZARU KSZTAŁCENIA  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych  

po potwierdzeniu kwalifikacji BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem 

i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BD.22. 

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji 

sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. 
 

 

 

 



 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO KSZTAŁCĄCE  

W ZAWODZIE MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 
 

� Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie 

  ul. Staszica 25,  

82-500 Kwidzyn  

http://ckziukwidzyn.edu.pl 

 

� Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 

ul. Szkolna 4,  

82-550 Prabuty  

www.zspprabuty.pl  

 
Do opracowania opisu zawodu częściowo wykorzystano materiał z Projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia 

zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ore.edu.pl 


