
NAUKA ZAWODU 

W RZEMIOŚLE



Struktura organizacyjna rzemiosła

Izby 
Rzemieślnicze

Związek 
Rzemiosła 
Polskiego

Zakłady 
Rzemieślnicze

Cechy 
Rzemieślnicze



Co to jest nauka zawodu? 

Nauka zawodu 

trwa 36 miesięcy

Część teoretyczna

Realizacja w formie 

szkolnej  w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej

Realizacja w formie 

pozaszkolnej:

- kształcenie 

indywidualne przez 

pracodawcę

- kurs dokształcający

Część praktyczna

Realizacja w formie 

pracy w zakładzie 

rzemieślniczym



Kto może podjąć naukę zawodu?

 Osoba, która ukończyła gimnazjum

 Osoba w wieku od 16 lat do 18 lat

Osoba zatrudniona na umowę o pracę w celu przygotowania

zawodowego staje się pracownikiem młodocianym i posiada

wszystkie prawa pracownicze wynikające z Kodeksu Pracy.



Korzyści wynikające z uczęszczania   

na praktyczną naukę zawodu

 Jednoczesne zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w danym

zawodzie

 Otrzymywanie comiesięcznego wynagrodzenia od pracodawcy za

wykonaną pracę

 Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach grupowych

organizowanych przez miejscowy Hufiec Pracy, w tym m. in. spotkania

z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem, wyjazdy

i wycieczki integracyjne

 Możliwość zatrudnienia u pracodawcy po odbytej nauce zawodu

 Przystąpienie do egzaminu czeladniczego i otrzymanie świadectwa

czeladniczego

 Zdobycie stażu pracy w danym zawodzie



Co zrobić, aby rozpocząć naukę zawodu?

Wizyta w Cechu w 

Wyszkowie w celu 

znalezienia 

pracodawcy, który 

przyjmie ucznia na 

naukę zawodu

Skontaktowanie 

się z pracodawcą 

w sprawie 

przyjęcia na 

naukę zawodu

Odebranie                        

z Cechu w 

Wyszkowie 

skierowania na 

badania lekarskie 

Wykonanie badań 

lekarskich 

dotyczących 

danego zawodu

Podpisanie umowy                                               

o naukę zawodu                      

z pracodawcą w 

Cechu w Wyszkowie

Uwaga! W celu podpisania umowy należy zgłosić się do Cechu w Wyszkowie

ze świadectwem ukończenia gimnazjum, zaświadczeniem lekarskim oraz rodzicem

lub opiekunem prawnym.



Prowadzimy nabór kandydatów                   

do nauki w zawodach:

 Fryzjer,

 Kucharz,

 Piekarz,

 Cukiernik, 

 Mechanik pojazdów 

samochodowych, 

 Elektromechanik pojazdów 

samochodowych, 

 Blacharz samochodowy,

 Lakiernik samochodowy, 

 Murarz – tynkarz,

 Monter zabudowy i robót

wykończeniowych w budownictwie,

 Monter sieci, instalacji i urządzeń

sanitarnych,

 Elektryk,

 Stolarz,

 Elektromechanik,

 Sprzedawca.



Nauka zawodu FRYZJER



Nauka zawodu FRYZJER c. d.



Nauka zawodu CUKIERNIK



Nauka zawodu PIEKARZ



Nauka zawodu PIEKARZ c.d.



Nauka zawodu SPRZEDAWCA



Nauka zawodu 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH



Nauka zawodu KUCHARZ



Zakończenie nauki zawodu 

– egzamin czeladniczy

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym przed komisją

egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Wyszkowie.

Egzamin 
czeladniczy

Etap 
teoretyczny

Część 
pisemna

Część ustna

Etap 
praktyczny



Część pisemna etapu teoretycznego

Część pisemna egzaminu czeladniczego składa się z testu jednokrotnego wyboru

i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące siedmiu 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.



Część ustna etapu teoretycznego

Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi ustnych na trzy pytania

do każdego z tematów:

 Technologia,

 Maszynoznawstwo,

 Materiałoznawstwo.



Etap 
praktyczny

Osoby zdające na tytuł czeladnika
w zawodzie fryzjer wykonują dziewięć
zadań egzaminacyjnych w ciągu 200 minut.

Etap praktyczny (w przypadku zawodów
innych niż fryzjer i kucharz) polega na
wykonaniu minimum dwóch zadań
egzaminacyjnych zleconych przez
członków komisji, w ciągu dwóch dni
roboczych (każdy dzień po 8 godzin).

Osoby ubiegające się o tytuł
czeladnika w zawodzie kucharz
wykonują dwa lub trzy zadania
egzaminacyjne w ciągu 180 minut.



Po pozytywnie zdanym egzaminie zdający

otrzymuje Świadectwo Czeladnicze oraz Suplement

Europass



Osoby zainteresowane praktyczną nauką zawodu 

zapraszamy do kontaktu

z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie:

ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków

tel. 29 – 742 – 54 – 01

lub z Izbą Rzemieślniczą w Wyszkowie

ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków

tel. 29 – 742 – 36 - 34


