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KsztaKszta łłcenie montercenie monter óów suchej zabudowyw suchej zabudowy

Rok szkolny  2011/2012

�Kształcenie uczniów szkoły w 
ramach zaj ęć pozalekcyjnych 
przy wsparciu Polskiego 
Stowarzyszenia Gipsu. 
�Nieodpłatne przekazanie 
materiałów do ćwiczeń i 
poradników dla ucznia i 
nauczyciela opracowanych 
przez PSG i ITeE-PIB.
�Pierwszy poradnik 
opracowany dla kształcenia 
modułowego



KsztaKszta łłcenie montercenie monter óów suchej zabudowy cd.w suchej zabudowy cd.
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� Grupa uczniów realizuj ących zaj ęcia z suchej 
zabudowy   - 12 osób

� Byli to uczniowie 3 klasy kształc ący si ę w 
zawodzie murarz.

� Zajęcia odbywały si ę w systemie modu łowym 
w pracowni szkolnej.

� Uczniowie zdobyli umiej ętno ści wykraczaj ące 
poza podstaw ę programow ą w zawodzie 
murarz i tym samym stali si ę bardziej 
konkurencyjni na rynku pracy.   



Doskonalenie nauczycieli ksztaDoskonalenie nauczycieli kszta łłcenia zawodowegocenia zawodowego
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� Kurs doskonal ący dla nauczycieli 
„Monta ż system ów suchej 
zabudowy” został zorganizowany 
przez Polskie Stowarzyszcie 
Gipsu w Warszawie.

� W szkoleniu uczestniczyło 3 
nauczycieli z ZSB z Radomia.

� Efektem szkolenia było poznanie 
i praktyczne zastosowanie 
technik i technologii 
wykonywania monta żu suchej 
zabudowy.

� Nauczyciele otrzymali certyfikaty 
wydane przez PSG.



KsztaKszta łłcenie zgodnie z nowymi podstawami programowymi 2012/2 013  cenie zgodnie z nowymi podstawami programowymi 2012/2 013  
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� Nabór do klasy w zawodzie Monter zabudowy i robót 
wyko ńczeniowych w budownictwie  - 32 osoby.

� Realizacja zaj ęć odbywa si ę w pracowni szkolnej i 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu.

� Zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystaj ą z 
poradników wydanych przez Polskie Stowarzyszenie 
Gipsu oraz produktów projektu SkillsUp.

� Szkoła uczestniczyła w pilota żu e-pakietu 
edukacyjnego w projekcie SKILLSUP.

� 15 października 2012 r  została przeprowadzona 
ewaluacyjne e-pakietu w szkole. Ankiet ę wypełniło 15 
osób uczestnicz ących w pilota żu.

� Szkoła uzyskała akredytacj ę PSKM w zakresie 
kształcenia modułowego.



B.5. Monta ż system ów suchej zabudowy
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Nowy zawód:
Monter zabudowy i robót wyko ńczeniowych w budownictwie 712905    

składa się z 3 kwalifikacji:

B.5. Monta ż system ów suchej zabudowy

1. Monta ż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy 
konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

2. Monta ż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej 
zabudowy

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Monter zabudowy i robót 
wyko ńczeniowych w budownictwie –
powstały z poł ączenia trzech 
zawodów: 
•Malarz-tapeciarz
•Posadzkarz
•Technolog robót wyko ńczeniowych 
w budownictwie

Monter zabudowy i robót 
wyko ńczeniowych w budownictwie –
powstały z poł ączenia trzech 
zawodów: 
•Malarz-tapeciarz
•Posadzkarz
•Technolog robót wyko ńczeniowych 
w budownictwie



Plany szko ły na kolejne lata
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� Utworzenie w kolejnych latach szkolnych po jednej 
klasie w zawodzie Monter zabudowy i robót 
wyko ńczeniowych w budownictwie – 712905.

� Planowane kształcenie w latach 2012-2015

2012/2013 2013/2014 2014/2015

32 32 32

�Docelowo planowane jest kształcenie w ka żdym roku 
szkolnym około 90 uczniów.

�Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  



Potrzeby szko ły
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� Korzystanie podczas kształcenia młodzie ży i osób dorosłych z 
dotychczasowych poradników dla ucznia i nauczyciela  oraz e-pakietu.

� Istnieje potrzeba opracowania podr ęczników i e-pakietów edukacyjnych 
dla pozostałych dwóch kwalifikacji: 

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko- okładzinowych



zsb-radom@wp.pl

www.zsb-radom.pl

www.skillsup.eu


