


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy została powołana do życia w 2006 roku. Trzyletnia 
szkoła zawodowa dla młodzieży w systemie dziennym dla absol-
wentów gimnazjum.

Od początku istnienia nastawiona jest na doskonalenie rzemiosła 
oraz rozwój uczniów zarówno w zakresie kształcenia ogólnego 
jak i zawodowego.

 

Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Czteroletnie technikum dzienne dla absolwentów gimnazjum. To 
szkoła dla tych, którzy chcą zdobyć rzetelną wiedzę i umiejętno-
ści w klasach o zawodach; technik pojazdów samochodowych, 
technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastrono-
micznych. Elitarna szkoła z progiem wymagań dotyczącym śred-
niej (lub punktów z egzaminu gimnazjalnego).

 

Liceum Ogólnokształcące Rzemiosła i Przedsiębiorczości dla 
Dorosłych w Bydgoszczy. Szkoła dla absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych (nauka trwa 2 lata) jest placówką funkcjonu-
jącą w systemie zaocznym. Zajęcia nie kolidują z obowiązkami 
zawodowymi słuchaczy, odbywają się w dogodnej lokalizacji 
i stanowią solidną podstawę do zdania egzaminu maturalnego.
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Historia Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy sięga początku XX wieku. Mija właśnie już 
ponad sto lat od kiedy w 1900 roku Izba w Bydgoszczy rozpoczęła swoją działalność i funk-
cjonuje do chwili obecnej, będąc wraz z Cechami najsilniejszą organizacją samorządu go-
spodarczego naszego województwa.

Od 1999 r. Izba obejmuje swoim zasięgiem teren województwa kujawsko - pomorskie-
go oraz powiatu chojnickiego.

Dzieje rzemiosła w Polsce sięgają XIII wieku. Powstały wtedy Cechy i gildie kupieckie, 
których rozkwit nastąpił wraz z rozwojem miast.

Zadaniem organizacji cechowych była obrona przed nieuczciwą konkurencją, nadzór 
nad przestrzeganiem etyki zawodowej, organizacja szkoleń i potwierdzanie kwalifi kacji za-
wodowych, utrwalanie nawyków rzetelności i uczciwości zawodowej.

Silne rzemiosło i kupiectwo w sposób decydujący stanowiło o zamożności i sile ówczes-
nych miast, biorąc na siebie także obowiązek ich obrony przed zagrożeniem zewnętrznym.

O roli samorządu rzemieślniczego świadczyć może fakt, że cechy rzemieślnicze prze-
trwały nieprzerwanie do chwili obecnej i szczycą się swoją tradycją. W okresie międzywo-
jennym cechy ustanowiły swoją reprezentację na szczeblu regionalnym w formie powsta-
jących izb rzemieślniczych.

Długa historia rzemiosła i fakt przetrwania aż do dziś zrodziły potrzebę utworzenia 
w środowisku bydgoskich rzemieślników szkoły, w której to będzie pielęgnowało się 
wszystkie tradycje rzemieślnicze, dając przy tym szansę na kształcenie przyszłych mi-
strzów rzemiosła. Od września 2007 roku z inicjatywy Kujawsko -Pomorskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Szkoła ta wpisana jest do ewidencji szkół i placówek nie-
publicznych miasta Bydgoszczy i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła ma charakter ponadgimnazjalny o okresie nauczania trwającym 3 lata we 
wszystkich zawodach, której ukończenie wraz ze zdaniem egzaminu umożliwi uzyskanie 
świadectwa czeladniczego lub dyplomu potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie.

Nawiązana współpraca Izby Rzemieślniczej z rzemieślnikami dotycząca praktycznej 
nauki zawodu zapewnia uczniom fachowe przygotowanie i zdobycie umiejętności zawo-
dowych niezbędnych do podjęcia pracy w przyszłości.

Oferta zawodowa placówki, dzięki stworzeniu warunków do pozyskania nowych kwa-
lifi kacji zawodowych, zwiększa szanse młodych ludzi na rynku pracy. Ponadto może przy-
czynić się do podejmowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych 
w ramach projektów i programów pomocowych.
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Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

i posiada uprawnienia szkoły publicznej

Realizuje programy nauczania określone
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła wydaje państwowe świadectwa
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Podejmując naukę w naszej szkole absolwent będzie przygotowany do wykonywa-
nia następujących prac i nabędzie umiejętności:

Betoniarz-zbrojarz: wykonywania i układania zbrojenia w deskowaniu lub formie, wy-
konywania mieszanek betonowych, układania i zagęszczania mieszanki betonowej 
w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu, wykonywania prac związa-
nych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

Blacharz samochodowy: oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodo-
wych, naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych, zabezpieczania 
antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Cieśla: przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu, wy-
konywania konstrukcji drewnianych, wykonywania form i deskowań elementów konstruk-
cji betonowych i żelbetowych, wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów ro-
boczych, napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Cukiernik: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych 
w produkcji wyrobów cukierniczych, sporządzania półproduk-
tów cukierniczych, sporządzania gotowych wyrobów cukierni-
czych, dekorowania wyrobów cukierniczych.

Drukarz: sporządzania form drukowych, przygotowywania ma-
teriałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowa-

nia nakładu z form drukowych.

Elektromechanik: montowania i uruchamiania maszyn i urzą-
dzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, 
oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych 
po montażu na podstawie pomiarów, montowania układów ste-
rowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycz-
nych na podstawie dokumentacji technicznej.

Elektromechanik pojazdów samochodowych: oceniania 
stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych po-
jazdów samochodowych, naprawiania układów elektrycznych 
i elektronicznych pojazdów samochodowych, prowadzenia pojaz-
dów samochodowych.
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Elektryk: montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie do-
kumentacji technicznej, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podsta-
wie dokumentacji technicznej, oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów, montowania układów sterowania, re-
gulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji tech-
nicznej, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na 
podstawie dokumentacji technicznej.

Fotograf: organizowania planu zdjęciowego, rejestrowania obrazu, kopiowania i obróbki obrazu.

Fryzjer: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych 
włosów, wykonywania strzyżenia włosów oraz stylizacji fryzur.

Introligator: przygotowywania materiałów, maszyn i  urządzeń 
do realizacji procesów introligatorskich, realizowania procesów 
wykonywania druków luźnych, realizo-
wania procesów wykonywania opraw.

Kucharz: przechowywania żywności, sporządzania potraw i na-
pojów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw 
i napojów.

Lakiernik: przygotowania powierzchni do naniesienia powłok 
lakierniczych, nanoszenia powłok lakierniczych, wykonania renowacji powierzchni lakie-
rowanej.

Mechanik pojazdów samochodowych: użytkowania pojazdów samochodowych, diag-
nozowania pojazdów samochodowych, naprawiania pojazdów samochodowych.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: wykonywania robót przygotowawczych 
związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych, wykonywa-
nia robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci 
i węzłów ciepłowniczych, wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyj-
nych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywania robót zwią-
zanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: montowania systemów 
suchej zabudowy wykonywania robót malarskich, robót tapeciarskich, robót posadzkar-
skich i robót okładzinowych.
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Murarz-tynkarz: wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betono-
wych, wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, tynków wewnętrznych 
i zewnętrznych, remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz napraw 
tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Operator obrabiarek skrawających: przygotowywania obrabiarek skrawających 
konwencjonalnych i  sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywania 
obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z  wymaganiami 
dokumentacji technologicznej, wykonywania programu obróbki technologicznej na 
obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji techno-
logicznej.

Piekarz: przygotowywania surowców do produkcji wyrobów 
piekarskich, sporządzania półproduktów piekarskich, dzielenia 
ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie, przeprowa-
dzania rozrostu oraz wypieku pieczywa, obsługiwania maszyn 
i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Rolnik: wykonywania prac związanych z  prowadzeniem pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowa-
nych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Sprzedawca: przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wyko-
nywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. 

Stolarz: wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, wykonywania prac zwią-
zanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stoso-
wanych w stolarstwie, a także wykonywania napraw, renowacji 
i konserwacji wyrobów stolarskich.

Ślusarz: wykonywania elementów maszyn i urządzeń, napra-
wiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wykonywania 
połączeń, konserwowania elementów maszyn, urządzeń i na-
rzędzi.

Tapicer: wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich, napraw i renowacji wy-
robów tapicerowanych, wykonywania usług tapicerskich.
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Misją szkolnictwa rzemieślniczego w Bydgoszczy jest przygotowanie młodego czło-
wieka do podjęcia pełnej aktywności zawodowej oraz do podjęcia dalszych wyzwań na 
kolejnych etapach edukacyjnych.

Ukończona trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa zapewni:

• uzyskanie świadectwa czeladniczego wydawanego przez Izbę Rzemieślniczą 
lub dyplomu potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie wydawanego przez 
OKE po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje w danym zawodzie, 

• uzyskanie suplementu Europass do świadectwa czeladniczego lub do dyplomu 
potwierdzającego kwalifi kacje w zawodzie,

• dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego 
dla dorosłych. 
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Nauka zawodu w rzemiośle jest znaną i powszechną metodą zdobywania umiejętności 
i kwalifi kacji zawodowych. W procesie tym udział biorą mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa oraz organizacje rzemiosła-cechy, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego.

Zakłady rzemieślnicze lub inne zakłady pracy obok działalności gospodarczej tradycyj-
nie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, rów-
nolegle realizowanych części: praktycznej - organizowanej w zakładzie rzemieślniczym 
lub przedsiębiorstwie i teoretycznej - zorganizowanej w szkole zawodowej.

Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawo-
dowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą a uczniem-młodocianym pracownikiem. 
W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej 
młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia-pracownika młodocianego.

Prowadzenie nauki zawodu w systemie szkolnym odbywa się w zawodach występują-
cych w klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia-młodocianego pracownika umiejętności 
praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich świadectwem czeladniczym uzy-
skanym po pozytywnie zdanym egzaminie. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi za-
trudnienie na stanowisku wymagającym kwalifi kacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie.

Egzaminy czeladnicze przeprowadzają 
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
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Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać 
następujące warunki:

• mieć ukończony 16 rok życia,
• mieć ukończone gimnazjum,
• posiadać dobre warunki fi zyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w da-

nym zawodzie, co zostaje poświadczone przez lekarza medycyny pracy.

Do nauki zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym 
od 16 do 18 lat. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić 
właściciel zakładu, bądź wyznaczony przez niego pracownik. Osoba szkoląca musi wyka-
zać się posiadaniem, między innymi przynajmniej tytułu mistrza w zawodzie, w którym 
będzie prowadzona nauka oraz przygotowaniem pedagogicznym, uzyskanym w wyniku 
ukończenia kursu pedagogicznego zakończonego egzaminem.

Młodociany pracownik-uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wyso-
kość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

1 rok nauki - nie mniej niż 4%
2 rok nauki - nie mniej niż 5 %
3 rok nauki - nie mniej niż 6%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Uczeń ma również prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, którego to praco-
dawca obowiązany jest mu udzielić w okresie ferii i wakacji szkolnych. Kwestię tę regulują 
przepisy Kodeksu Pracy.

Szkoła, poprzez swoje związanie organizacyjne z Izbą Rzemieślniczą oraz poszczegól-
nymi Cechami rzemieślniczymi, ułatwia uczniom znalezienie miejsca odbywania praktycz-
nej nauki zawodu.
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Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie do szkoły (druk udostępniony na stronie www.szkolarzem.pl, 
bądź wydawany w sekretariacie szkoły)

• Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego
• Zaświadczenie lekarskie uprawnionego lekarza medycyny pracy, wydane na podsta-

wie skierowania od pracodawcy i ze szkoły
• 3 zdjęcia

PRACĘ SZKOŁY WSPOMAGAJĄ:

Pedagog szkolny: organizuje i koordynuje zajęcia integracyjne, działania profi laktycz-
ne, wspomaga proces wychowawczy, pomaga w diagnozowaniu i rozwiązywaniu indywi-
dualnych problemów Uczniów, pełni codzienne dyżury w szkole.

Rada Pedagogiczna: poszukuje odpowiednich rozwiązań metodycznych, udziela po-
mocy koleżeńskiej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, pla-
nuje i prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli, sprawdza z własnej inicjatywy 
jakość pracy szkoły, opracowuje narzędzia oceny wybranych obszarów pracy szkoły.

Rada Rodziców: organ przedstawicielski Rodziców zapewniający stały i efektywny 
przepływ informacji pomiędzy Rodzicami i Dyrekcją Szkoły, wnioskujący we wszelkich 
sprawach dotyczących funkcjonowania Szkoły.

Koordynator kształcenia zawodowego: ułatwia Uczniom poszukiwanie praktyk za-
wodowych, utrzymuje stałą współpracę pomiędzy szkołą a zakładem pracy młodocianego, 
ustala harmonogram zajęć praktycznych, praktyk oraz egzaminów zawodowych.

Sekretariat szkoły: załatwia wszelkie sprawy osobowe Uczniów, organizuje indywi-
dualne spotkania Rodziców z Dyrektorem, czuwa nad przepływem informacji przychodzą-
cych do Szkoły, wspomaga pracę Rady Rodziców.
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Kancelaria Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 

ul. Kijowska 7, 85-703 Bydgoszcz, tel./fax 52 524 43 78 
e-mail: szkola@izbarzem.pl
www.szkolarzem.pl

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

Informacji o szkole udzielą również: 

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 
ul. Piotrowskiego 11, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30

tel. 52 322 12 77, fax 52 322 14 23 
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl  •  www.izbarzem.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy 
ul. Jagiellońska 10, tel. 52 322 22 81, e-mail: biuro@cechrr.bydgoszcz.pl

Cech Piekarzy i Cukierników 
ul. Jagiellońska 10, tel. 52 322 20 12, e-mail: cechpiekicuk.bydg@izbarzem.pl

Cech Rzemiosł Metalowych 
ul. Lelewela 25, tel. 52 341 06 31, e-mail: cechmetalowy.bydg@izbarzem.pl

Cech Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy 
ul. Jagiellońska 10, tel./fax 52 322 15 77, e-mail: cechdrzewny.bydg@izbarzem.pl

Cech Rzemiosł Budowlanych w Bydgoszczy 
ul. Jagiellońska 10 tel. 52 322 65 16, fax 52 322 66 28, 

e-mail: cech.rzemiosl.budowlanych@wp.pl
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• fachowa i kompetentna kadra pedagogiczna

• dobre relacje pomiędzy nauczycielami i słuchaczami nacechowane 
szacunkiem i zrozumieniem

• nauka w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

• profesjonalna baza dydaktyczna (sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe)

• dobre przygotowanie do egzaminu dojrzałości

• świetna lokalizacja z dogodnym dojazdem z każdego osiedla 
oraz spoza Bydgoszczy

• w całej szkole darmowy Internet Wi-Fi
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Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie do szkoły (druk udostępniony na stronie internetowej 
 www.szkolarzem.pl lub wydawany w sekretariacie szkoły)

• Świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki 
   w szkole ponadgimnazjalnej

• 3 zdjęcia



Sekretariat Szkoły 
ul. Kijowska 7, 85-703 Bydgoszcz 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 
tel./fax 52 52 44 378 

e-mail: szkola@izbarzem.pl 
www.szkolarzem.pl

Informacji o szkole udzieli również:

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 
ul. Piotrowskiego 11 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 
tel. 52 322 12 77, fax 52 322 14 23 

e-mail: sekretariat@izbarzem.pl 
www.izbarzem.pl
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