
Kierunki kształcenia:

 asystent kierownika 
produkcji filmowej 
i telewizyjnej

 technik archiwista
 technik administracji
 technik bezpieczeństwa 

i higieny pracy
 technik realizacji
 nagrań

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe
z  zakresu:

   budownictwa
   budowy dróg
   eksploatacji portów 

i terminali
   elektroniki
   elektryki
   ekonomii
   fotografii
   gastronomii
   informatyki
   inżynierii sanitarnej
   logistyki
   mechaniki
   mechatroniki 
   pojazdów
     samochodowych
   rachunkowości
   teleinformatyki
   telekomunikacji

     i wiele innych…
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Kwalifikacyjny kurs zawodowy

BD.04.  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych

Kwalifikacja obejmuje:
 Montaż systemów suchej zabudowy
 Wykonywanie robót malarskich
 Wykonywanie robót tapeciarskich
 Wykonywanie robót posadzkarskich
 Wykonywanie robót okładzinowych

Zadania zawodowe obejmują:
 rozróżnianie rodzajów systemów suchej zabudowy wnętrz;
 posługiwanie  się  dokumentacja  projektową  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i

odbioru  robót  budowlanych,  normami,  katalogami  oraz  instrukcjami  dotyczącymi
montażu systemów suchej zabudowy;

 dobierania technik montażu elementów suchej zabudowy;
 wykonywanie ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach

suchej zabudowy;
 rozróżnianie materiałów malarskich, określenia ich właściwości i zastosowania;
 sporządzanie przedmiar robót malarskich oraz kalkulacja kosztów ich wykonania;
 dobierania i przygotowanie materiałów do wykonywania powłok malarskich w określonej

technologii;
 wykonywanie powłok malarskich oraz prac związanych z ich naprawą i renowacją;
 rozróżnianie rodzajów tapet, określanie ich właściwości i zastosowania;
 posługiwanie  się  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i

odbioru  robót  budowlanych,  normami,  katalogami  oraz  instrukcjami  dotyczącymi
wykonywania robót tapeciarskich;

 przygotowanie podłoża do wykonywania robót tapeciarskich;
 wykonywanie robót tapeciarskich;
 rozróżnianie materiałów posadzkarskich, określanie ich właściwości i zastosowania;
 wykonywanie prac związanych z konserwacją i naprawą posadzek;
 rozróżnianie  rodzajów  podłoży  oraz  określanie  sposobów  ich  przygotowywania  pod

okładziny;
 sporządzanie przedmiar robót okładzinowych oraz kalkulacja kosztów ich wykonania;
 kontrolowanie jakości i sporządzanie rozliczeń wykonanych robót.

Osoba,  która  uzyska  zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu  i  zda  egzamin  w  zakresie
kwalifikacji  BD.04.  przeprowadzany  przez  Okręgową  Komisję  Egzaminacyjną
otrzymuje  świadectwo  potwierdzające  kwalifikacje  w  zawodzie  i  dodatkowo  jeśli
posiada co najmniej lub uzupełni wykształcenie do poziomu zasadniczego zawodowego
otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

Absolwent,  który  uzyskał  świadectwa  w  zakresie  kwalifikacji  BD.04.  i  BD.21.  oraz
posiada  co  najmniej  lub  uzupełni  wykształcenie  średnie  otrzymuje  dyplom  i  tytuł
zawodowy 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

mailto:szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl/

