DRODZY GIMNAZJALIŚCI !
Zbliża się czas wyboru szkoły ponad gimnazjalnej ,czyli przyszłej drogi edukacyjnej i
przyszłej kariery zawodowej dlatego ,proponujemy Wam naukę z praktyką, czyli nauka
zawodu w rzemiośle.
Cech Rzemiosł Różnych w Iławie wraz z właściwymi Szkołami Zawodowymi
proponuję Wam naukę zawodu w wielu bardzo atrakcyjnych na rynku pracy zawodach
rzemieślniczych, takich jak:
- blacharz samochodowy
- cukiernik
- elektryk
- elektromechanik
-elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
- fotograf
- fryzjer
- krawiec
- kucharz
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- murarz-tynkarz
-operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
- stolarz
- sprzedawca
- wędliniarz
Nauka poszczególnych zawodów rzemieślniczych trwa 36 miesięcy i składa się z dwóch
integralnych ,równolegle realizowanych części:
- praktycznej-zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym.
- teoretycznej- zorganizowanej w szkole zawodowej.
Walorami tego systemu są:
-zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości ,uzdolnienia i ograniczenia
młodocianego.
-uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej ,a nie pozornej pracy.
-poznawanie w toku pracy nowych technologii ,materiałów i urządzeń.
-zwiększenie swojej efektowności na rynku.
-tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą.
-uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktykę w zakładzie i jest ubezpieczony w ZUS ( jak
każdy pracownik),lata praktycznej nauki zawodu zaliczają się do lat pracy.(W tej chwili
wynagrodzenie miesięczne wynosi brutto:
-I klasa - 168,76 zł.
netto: 145,63 zł
-II klasa - 210,95 zł
netto: 182,03 zł
-III klasa – 253,14 zł.
netto ; 218,43 zł
Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą –rzemieślnikiem ,a uczniem jako
młodocianym pracownikiem oraz jego prawnym opiekunem - rodzicem w tutejszym
Cechu.

W związku z zawarta umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej
,młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.
Celem nauki jest opanowanie przez ucznia –młodocianego pracownika ,umiejętności
praktycznych i wiadomości teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem
kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego .Egzamin
czeladniczy na zakończenie nauki przeprowadza komisja egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej.
Absolwenci nauki zawodu uzyskują:
- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
- świadectwo czeladnicze w danym zawodzie.
Zdobyte umiejętności i wiadomości w danym zawodzie procentować będą w dalszym życiu
młodego człowieka.
Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej
szkoły zawodowej oraz świadectwa czeladniczego mogą kontynuować dalsze kształcenie na
poziomie średnim i wyższym i zdobyć po trzech latach pracy w wyuczonym zawodzie tytuł
mistrza.
Uzyskany tytuł czeladnika , mistrza w określonym zawodzie rzemieślniczym jest
uznawany na krajowym rynku pracy oraz honorowany w sposób szczególny przez kraje
Unii Europejskiej oraz inne państwa na zagranicznych rynkach pracy lub przy
podejmowaniu działalności gospodarczej.
Wszelkich
informacji dotyczących praktyk w zawodach rzemieślniczych ,
wszechstronnej pomocy związanej z zatrudnieniem młodocianego pracownika,
sporządzaniem umów o naukę zawodu udziela biuro Cechu.

Zachęcamy absolwentów gimnazjów
do nauki zawodu w rzemiośle,

bo naprawdę warto!
Cech Rzemiosł Różnych w Iławie
ul .Kościuszki 1
telefon: (89) 648-27-92

Opis zawodów rzemieślniczych:
1 .Blacharz samochodowy
Kwalifikacje zawodowe: blacharz
Charakterystyka: naprawa ,dorabianie i montaż elementów karoserii do środków transportu
.Naprawa podzespołów i części środków transportu wykonanych z blachy .Wykonywanie i
regeneracja chłodnic i nagrzewnic, inne prace i czynności niezbędne do całkowitego
wykonania usługi.

2 .Cukiernik
Kwalifikacje zawodowe: cukiernik
Charakterystyka: wytwarzanie ciast i ciasteczek ,wyrób lodów .Sporządzanie
cukierniczych kremów ,syropów ,pomad, galaretek, kandyzowanie owoców. Wyrób i
smażenie konfitur, dżemów itp. dla własnego użytku. Usługowy wypiek ciast.

3. Elektryk
Kwalifikacje zawodowe: elektryk
Charakterystyka :wykonywanie ,naprawa i konserwacja światła i sygnalizacji sterowania
.Instalowanie i konserwacja odbiorników elektrycznych. Pomiary i badania odbiorcze instalacji,
odbiorników i urządzeń elektrycznych .Wykonywanie pomiarów stanów izolacji i skuteczności
zerowania ,uziemienia itp. Wykonywanie i naprawa instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej
sterowania i automatyki.

4. Elektromechanik
Kwalifikacje zawodowe: elektromechanik
Charakterystyka: wytwarzanie i naprawa silników i prądnic elektrycznych. Wytwarzanie i
naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego ,spawarek i zgrzewarek elektrycznych
,prostowników, stabilizatorów i transformatorów. Wytwarzanie i naprawa urządzeń grzejnych i
oświetleniowych. Pomiary elektryczne i badania odbiorcze odbiorników elektrycznych. Wytwarzanie
,regeneracja, naprawa i ładowanie akumulatorów .Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego
wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

5. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
Kwalifikacje zawodowe: elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
Charakterystyka: naprawa, konserwacja ,montaż i demontaż maszyn i urządzeń
gospodarstwa domowego.

6. Fotograf
Kwalifikacje zawodowe: fotograf
Charakterystyka :wykonywanie w

zakładzie i poza zakładem fotografii. ,filmów i
przeżroczy:portretowych,reportażowych,okolicznościowych,krajobrazowych,technicznych itp.
Wykonywanie fotokopii, wykonywanie prac powierzonych. sporządzanie odbitek fotograficznych na
papierze, porcelanie itp. Wytwarzanie wyrobów techniką fotografowania( np. bajki , zestawy
przeżroczy itp.)

7. Fryzjer
Kwalifikacje zawodowe : :fryzjer
Charakterystyka: strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja
zarostu, golenie twarzy i głowy Farbowanie i rozjaśnianie włosów, farbowanie wąsów i brody
,farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi Wykonywanie masażu twarzy i głowy wyjątkiem
masaży leczniczych. Wytwarzanie peruk , dopinek i tresek.

8. Krawiec
Kwalifikacje zawodowe: krawiec
Charakterystyka: szycie ubrań i okryć z wszelkich materiałów ,w tym również ze skór
licowych i materiałów skóropodobnych oraz pelis z użyciem skór futerkowych naturalnych i
sztucznych pokrywanie błamów, naprawa i renowacja ubrań i okryć.

9 .Mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje zawodowe :mechanik pojazdów samochodowych
Charakterystyka: naprawa ,konserwacja, diagnostyka silników, zespołów, podzespołów i
akcesoriów w środkach transportu. Regeneracja części zamiennych ,podzespołów i zespołów.
Wyważanie kół pojazdów. Wymiana nadwozi i inne prace i czynności niezbędne do
całkowitego wykonania świadczenia.

10. Monter sieci ,instalacji i urządzeń sanitarnych
Kwalifikacje zawodowe ; monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Charakterystyka: wykonanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i
zewnętrznych instalacji i urządzeń .Czyszczenie wykonanej instalacji i zabezpieczenie jej przed
korozją, a w razie potrzeby położenie izolacji termicznej. Wykonywanie nietypowych
elementów instalacyjnych .inne prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania
usługi

11. Murarz-tynkarz
Kwalifikacje zawodowe: murarz
Charakterystyka: wykonywanie ,naprawa i rozbiórka murowanych obiektów budowlanych,
ich części lub elementów. Wykonanie i naprawa ław fundamentowych ,tynków
wewnętrznych i zewnętrznych ,elewacji .układanie płytek ceramicznych itp. Wykonywanie
podłoży pod posadzki oraz posadzek betonowych i ceramicznych. Towarzyszące prace
izolacyjne ,malarskie ,betoniarskie, dekarskie ,ciesielskie ,odgrzybianie budynków i inne
prace i czynności niezbędne do całkowitego wykonania usługi.

12.Stolarz
Kwalifikacje zawodowe :stolarz
Charakterystyka: wytwarzanie ,naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z
udziałem innych materiałów oraz wykonanie części drewnianych do mebli mieszanym
wykonawstwie .Wytwarzanie i naprawa stolarki budowlanej z drewna i materiałów
drewnopochodnych. Wyrób trumien. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków.
usługowa stolarka i obróbka drewna . Inne prace i czynności niezbędne do całkowitego
wykonania wyrobu lub świadczenia usługi.

13.Wędliniarz
Kwalifikacje zawodowe :wędliniarz
Charakterystyka:
Rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa. Przygotowanie mięsa do
produkcji przetworów .Wytwarzanie wędzonek ,wędlin i wyrobów wędliniarskich.

