Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN
CZELADNICZY

Zasadnicze szkoły zawodowe w zawodach
Operator obrabiarek skrawających
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
Fryzjer
Kucharz

Mogą zdawać egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej
Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części :
1. Egzaminu praktycznego,
2. egzaminu teoretycznego.
NAJPIERW ODBYWA SIĘ
Egzamin praktyczny :
•

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego .

•

Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie,
w ciągu trzech dni ( 3 razy po osiem godzin)
Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
1. skierowanie na egzamin praktyczny,
2. dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym,
3.

stosowną odzież roboczą,

4.

własne narzędzia.

NASTĘPNIE
przeprowadzany będzie egzamin teoretyczny, który składa się z dwóch części
pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z 7 tematów po siedem pytań. W zakres
tematów wchodzi:
• rysunek,
• rachunek,
• dokumentacja działalności gospodarczej ,
• przepisy BHP i Ppoż.
• zasady ochrony środowiska
• prawo pracy,
• podstawowa problematyka podejmowania działalności gospodarczej i zarządzanie
przedsiębiorstwem.
Jedna ocena z części pisemnej może być oceną niedostateczną. Nie istnieje ocena
dopuszczająca . Ocena 2 jest oceną niedostateczną. Jeżeli uczeń na siedem możliwych pytań
odpowie na 4 to otrzymuje ocenę dostateczny. Część pisemna trwa do 210 minut. Nie
zaliczenie części pisemnej nie wpływa na konieczność przystąpienia do egzaminu
ustnego.
Uczeń o ocenie końcowej z egzaminu ustnego i pisemnego dowiaduje się po zakończeniu
egzaminu.
Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu
wiadomości kluczowych dla danego zawodu obejmuje 3 tematy po 3 pytania.
Np. technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo. Odpowiedź na 2 z pośród 3 pytań
gwarantuje ocenę pozytywną.
W przypadku nie zaliczenia któregokolwiek tematu uczeń zdaje egzamin poprawkowy tylko
z niezaliczonych tematów (zarówno w części pisemnej jak i ustnej).

Prace Komisji Egzaminacyjnej reguluje:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych poz.1117 .
KOSZTY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2002r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
Dz. U. Nr 197 z 2002r. § 11 ust. 6 : „Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca
koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 2-4, zdawanych w
pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu
poprawkowego”

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego
Izba dopuszcza do egzaminu osobę , która spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz
dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach
pozaszkolnych,
2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności
zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art.53c
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej
szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym
z zawodem, w którym zdaje egzamin;
6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje
egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje
egzamin,
7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające
kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu,
w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu
sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie
przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności
praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je
dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego.
Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku
wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie. Egzaminy czeladnicze
przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie ze standardami
ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego.

