INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE CZELADNICZYM
Egzaminy czeladnicze – zgodnie delegacją zawartą w ustawie o rzemiośle – przeprowadzają komisje
egzaminacyjne powołane przez izby rzemieślnicze.
Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu
wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań
będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (standardy do
pobrania na stronie http://www.izbarzem.eu w zakładce egzaminy/standardy egzaminacyjne).
Do egzaminu czeladniczego może przystąpić uczeń - pracownik młodociany, jeśli spełni następujący warunek:
1) ukończył naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne
w szkole
Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu wypełnia wniosek, do którego dołącza:
1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa powyżej oraz przedstawia
oryginały tych dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo pracy lub inny dokument
potwierdzający odbycie praktycznej nauki zawodu – umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu) w celu uwierzytelnienia ich kopii;
2) jedną fotografię;
3) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin (ZA EGZAMIN PŁACI PRACODAWCA).
Wniosek należy złożyć w Izbie Rzemieślniczej (Cechu Rzemiosł).

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO
Egzamin CZELADNICZY przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających
umiejętności praktyczne.
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż
24 godziny, łącznie w ciągu trzech dni.
etap teoretyczny: polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zestawione w dwóch częściach; pisemnej
i ustnej, sprawdzających wiedzę teoretyczną:
1.

w części pisemnej z zakresu tematów:
rachunkowość zawodowa
dokumentacja działalności gospodarczej
rysunek zawodowy
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podstawowe zasady ochrony środowiska
podstawowe przepisy prawa pracy
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania
przedsiębiorstwem
Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut.

2. w części ustnej z zakresu tematów:
technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo
Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.
Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na
kształcenia w zawodzie ustalonej przez ministra właściwego ds. edukacji.

bazie podstawy programowej

W efekcie pozytywnie zdanego egzaminu CZELADNICZEGO izba rzemieślnicza wystawia ŚWIADECTWO CZELADNICZE,
które jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych ścieżkach edukacji oraz w procesie
pracy.
Osoba posiadająca Świadectwo czeladnicze może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie Europass - Suplementu do
Świadectwa czeladniczego.
Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły, w porozumieniu z pracodawcą,
zgłasza się do Izby Rzemieślniczej (Cechu Rzemiosł) w Sieradzu w celu załatwienia formalności dotyczących egzaminu
zawodowego.

Informacje o egzaminie czeladniczym na stronie internetowej: http://www.izbarzem.eu w zakładce egzaminy.

