
CECH   RZEMIOSŁ   RÓŻNYCH WE WROCŁAWIU                    WROCŁAW, 07.04.2015 

   ul. Kazimierza  Wielkiego   9 
       50  -  077    WROCŁAW 
TEL. 71/ 344 44 10,  71/ 344 44 19 
 
  

       EGZAMINY  CZELADNICZE   2015 
 
 
  1.     Uczniowie  rzemiosła   naszego  Cechu   zdają   egzaminy  czeladnicze  przed 

          Komisją  Egzaminacyjną   Izby   Rzemieślniczej  we  Wrocławiu. 

          Adres   Izby :   Wrocław,   Plac  Solny  13,  Tel. :     71/  344  86   91 
 
 
  2.    MIEJSCE  I  TERMIN     SKŁADANIA   DOKUMENTÓW   DO    EGZAMINU 
 
         Dokumenty  należy  złożyć  osobiście  w   biurze  Cechu,  pokój  107, 

         w   godzinach   9   -  14 ,    W TERMINIE do  15 maja.  
 
 Składane dokumenty muszą być kompletne- wykaz składanych dokumentów poniżej 
 
 
  3.     ZESTAW   DOKUMENTÓW  DO  EGZAMINU  ZAWIERA : 
 
 

– wniosek  o  dopuszczenie  do  egzaminu czytelnie wypełniony 

– czytelna kserokopia dowodu osobistego 

– zaświadczenie  o  praktycznej  nauce  zawodu  z  aktualnego zakładu  

– świadectwa pracy z poprzednich zakładów /kserokopie/ 

– umowy  i  aneksy  do  umów  ze   wszystkich   zakładów   /kserokopie/, 

– 1   aktualne  zdjęcie  ,  podpisane,  wymiary   legitymacyjne- obowiązkowe 

wymiary 37 x 52 mm 

       -     kserokopia  dowodu   opłaty  za   egzamin     480,- zł 
   /  wpłatę  można  dokonać  w  kasie  Izby  Rzemieślniczej, na przekazie 

pocztowym- druk w załączeniu  lub na konto nr  23 1930 1190 2013 1300 0185 0002/ 
     
                Uwaga  :   I  termin  egzaminu  opłaca  zakład  rzemieślniczy. 
                  Dowód  opłaty powinien  zawierać  informacje :    nazwisko  i  imię 
                  właściciela   zakładu   szkolącego,   nazwisko  i   imię  ucznia – uczniów, 
                  za    których  opłaca    się    egzamin,    rodzaj  egzaminu, 
                  np.:   egz.  czeladniczy  fryzjer               
                                                  

            Uczniowie  kończący   naukę  systemem   kursowym  w   Izbie 
            Rzemieślniczej   we   Wrocławiu,   oprócz   wymienionych  wyżej  
            dokumentów  składają :              
      
      -  kserokopię   świadectwa  ukończenia  gimnazjum   / oryginał do  wglądu /                                       

   -  zaświadczenie  ukończenia kursu  w  Izbie  Rzemieślniczej    



                               

                 -  2  - 

         

         CECH   PRZEKAŻE  DOKUMENTY  DO  EGZAMINU  IZBIE  RZEMIEŚLNICZEJ 
  - TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY! 

 IZBA  RZEMIEŚLNICZA   WYŚLE   ZDAJĄCYM   WEZWANIA   NA  EGZAMIN, 
         W  KTÓRYCH   PODA  OSTATECZNY  TERMIN  EGZAMINU  PRAKTYCZNEGO 

I  TEORETYCZNEGO. Dodatkowe informacje na temat egzaminu w Izbie  
pod numerem telefonu 71/ 344-86-91 

 
            

 Na   egzamin   praktyczny i teoretyczny zdający   przychodzi  z  dokumentem   
tożsamości ze  zdjęciem. 

  

Uwaga :  uczniowie  szkół  zawodowych   -  zabierają na egzamin do  Izby   

Rzemieślniczej    kserokopię   świadectwa    ukończenia  szkoły zawodowej    wraz   
z  oryginałem   świadectwa  do  wglądu. Jeśli świadectwo nie będzie doniesione 
uczeń nie będzie dopuszczony do egzaminu! 

 

TERMINY  EGZAMINÓW 

STOLARZ- teoria: ustny i pisemny 01.09.2015 ( praktyka pomiędzy 22.06-31.07.2015) 

TAPICER- teoria: ustny i pisemny 08.09.2015 ( praktyka pomiędzy 22.06-31.07.2015) 

FOTOGRAF- teoria: ustny i pisemny 08.09.2015 ( praktyka pomiędzy 22.06-31.07.2015) 

FRYZJER- cały egzamin- praktyka, teoria: ustny i pisemny w jednym z podanych 

terminów: 

31.08.2015, 01.09.2015, 03.09.2015  

 

Ponadto każdy uczeń otrzyma na adres zamieszkania podany we Wniosku 
WEZWANIE   NA  EGZAMIN, W  KTÓRYM BĘDZIE PODANY TERMIN  EGZAMINU  
PRAKTYCZNEGO I  TEORETYCZNEGO.  
 
Dodatkowe informacje na temat egzaminu w Izbie  
pod numerem telefonu 71/ 344-86-91 
 

 

Przydziału do poszczególnych grup dokona Izba Rzemieślnicza po złożeniu dokumentów do egzaminu  

 

Wszystkie  grupy  rozpoczynają  egzamin o  godzinie    8. 30   w   Izbie  Rzemieślniczej  
we   Wrocławiu, Plac  Solny  13.                    


