
 
 WYMAGANIA NA UZYSKANIE TYTUŁU CZELADNIKA  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w 

sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego 

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, Izba Rzemieślnicza 

może dopuścić do egzaminu czeladniczego osobę, która :  

· ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika, dokształcając się teoretycznie w szkole lub w 

systemie pozaszkolnym,  

Dokumenty składane w Izbie Rzemieślniczej na egzamin czeladniczy przez absolwentów 

szkoły:  

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,  

2. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,  

3. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia 

nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli 

pracodawca jest członkiem cechu),  

4. w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie 

umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - 

zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.  

Dodatkowo wszyscy kandydaci składają: fotografię (aktualna, czytelnie podpisana, 

format legitymacyjny 3,5 x 4,5) i oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia 

i nazwiska zdającego.  

Cena egzaminu czeladniczego: 660,57 zł  

Numer rachunku bankowego:  

BNP Paribas S.A. 96 1600 1185 1844 5144 3000 0001  

EGZAMIN CZELADNICZY  

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. 

Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji 

w porozumieniu z izbą rzemieślniczą.  

Część praktyczna  

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań 

egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności praktyczne.  

Część teoretyczna  

Etap teoretyczny dzieli się na część ustną i pisemną.  

Zakres egzaminu pisemnego obejmuje zagadnienia z następujących 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.  



Zakres egzaminu ustnego obejmuje następujące zagadnienia:  

· technologia,  

· maszynoznawstwo,  

· materiałoznawstwo.  

Oceny ustala komisja egzaminacyjna według następującej skali:  

· stopień celujący – 6  

· stopień bardzo dobry – 5  

· stopień dobry – 4  

· stopień dostateczny – 3  

· stopień niedostateczny – 2.  
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora praktycznej nauki zawodu. 


