
Szkoła wydajepaństwowe świadectwa

Szkoła wydajepaństwowe świadectwa

Izba Rzemiosła w Bydgoszczy
od ponad 100 lat nadaje uprawnienia

czeladnicze i mistrzowskie,
prowadzi kursy zawodowe

oraz wspiera
przedsiębiorczość.

Izba Rzemiosła w Bydgoszczy
od ponad 100 lat nadaje uprawnienia

czeladnicze i mistrzowskie,
prowadzi kursy zawodowe

oraz wspiera
przedsiębiorczość.

Nauka
w zawodach:

betoniarz-zbrojarz
blacharz samochodowy
cieśla
cukiernik
drukarz �eksogra�czny

elektromechanik
elektromechanik pojazdów 
samochodowych
elektryk
fotograf
fryzjer
kucharz
operator procesów
introligatorskich
lakiernik samochodowy
mechanik pojazdów
samochodowych

murarz-tynkarz
mechanik − monter 
maszyn i urządzeń
elektronik
przetwórca mięsa
monter sieci i instalacji
sanitarnych
monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budo-
wnictwie (malarz-tapeciarz,
posadzkarz, technolog
robót wykończeniowych
w budownictwie)
operator obrabiarek
skrawających
piekarz
rolnik
sprzedawca
stolarz
ślusarz
tapicer

Wybierz
zawód
z przyszłością!

Bądź atrakcyjny

na rynku pracy!

BRANŻOWA 

SZKOŁA I STOPNIA

RZEMIOSŁA

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w Bydgoszczy

Jedyna taka szkoła

w Bydgoszczy!!!Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół
i placówek prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Organem prowadzącym szkołę
jest Kujawsko-Pomorska Izba

Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy.

drukarz o�setowy

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W BYDGOSZCZY



Zapisy przyjmuje:
Sekretariat Branżowej Szkoły I Stopnia

Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy

ul. Kijowska 7,  tel./fax 52 32 01 126
e-mail: szkola@izbarzem.pl

www.szkolarzem.pl

Czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 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 Rzemieślników i Przedsiębiorców 
Branży Metalowej i Motoryzacyjnej

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

Nasze atuty to:

  
Za praktyki wypłacane jest wynagrodzenie

  
Płatny urlop
  

Bezpłatna nauka i podręczniki
  

Zdawalność egzaminów zawodowych na poziomie 98%

  
Laptop dla każdego ucznia

  
Zapewniamy strój do zajęć WF

  

Telewizja szkolna TV RZEM
  

Mamy własną salę gimnastyczną, siłownię, 
salę sztuk walki, salę tenisa stołowego

  

  
Świetna lokalizacja z dogodnym dojazdem 
z każdego osiedla oraz spoza Bydgoszczy

  
Posiadamy doskonałą bazę (nowoczesny warsztat diagnostyki, 

elektromechaniki i mechaniki pojazdowej, pracownia gastronomiczna, 
pracownia fryzjerska, pracownia cukierniczo-piekarska, 

pracownia sprzedaży, sala multimedialna)
  

Szkolna świetlica z dostępem do m.in. Playstation, darta, piłkarzyków
  

Szkolne biuro karier
  

W całej szkole darmowy Internet Wi-Fi i radiowęzeł szkolny
  

Oferujemy możliwość zdobycia prawa jazdy za bardzo atrakcyjną cenę

  
Nagrody Dyrektora dla wyróżniających się uczniów

  
Suplement Europass do Dyplomu 

Jesteśmy szkołą bezpieczną 
– wolną od przemocy!
Szkoła monitorowana

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie do szkoły (druk udostępniony

na stronie www.szkolarzem.pl
bądź wydawany w sekretariacie szkoły)

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wynikach ósmoklasisty

Zaświadczenie lekarskie uprawnionego
lekarza medycyny pracy, wydane na podstawie

skierowania od pracodawcy i ze szkoły

3 zdjęcia

Zostań uczniem
naszej szkoły

Rekrutacja

Zapisy do końca 
sierpnia br.

Szkolimy na  nowoczesnym symulatorze jazdy
  

Program Erasmus +
  

  

Jedyna w Polsce klasa patronacka Cukierni Sowa


