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Załącznik do umowy nr 1 

 

Bydgoszcz, 02.02.2016 r. 

PPP/PT/7/16 

 

OFERTA SZKOLENIOWA NA 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o 

uruchomieniu kolejnego kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego  

i mistrzowskiego w wybranym zawodzie rzemieślniczym. Spotkanie organizacyjne kursu wyznaczono na 

dzień 16 lutego 2016 r. o godzinie 14.45 w siedzibie KPIRiP przy ulicy Piotrowskiego 11 – (s. 34). 
 

W programie nauczania przewidziano:  
 

Dla czeladnika  

 Technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, rysunek zawodowy  

 Rachunkowość zawodową  

 Dokumentację działalności gospodarczej  

 Zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe przepisy prawa pracy 

 Podstawowe zasady ochrony środowiska  

 Podstawową problematykę z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania 

przedsiębiorstwem  
 

Dla mistrza  

 Technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, rysunek zawodowy  

 Rachunkowość zawodową wraz z kalkulacją  

 Dokumentację działalności gospodarczej  

 Zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe przepisy prawa pracy 

 Podstawowe zasady ochrony środowiska  

 Podstawową problematykę z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania 

przedsiębiorstwem  

 Podstawy z psychologii i pedagogiki  

 Metodykę nauczania  

 

Tematyka i zakres wykładów odpowiada programowi nauczania, który zatwierdzony jest przez 

dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, i obejmuje  

zagadnienia ze wszystkich tych przedmiotów, które wymagane są od kandydata na egzaminie czeladniczym, 

bądź mistrzowskim.  
 

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne uczestników, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu 

na uzyskanie tytułu czeladnika bądź mistrza w danym zawodzie.  

Zajęcia dla  uczestników kursu  będą odbywały się w ciągu tygodnia w dni robocze zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem, który przewiduje czas trwania kursu do czterech miesięcy. W programie zaplanowano ponad 

90 godzin zajęć dydaktycznych (w zależności od zawodu).  
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Warunkiem ukończenia kursu będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie 

nauczania. Osoby, które ukończą kurs otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego wydane przez 

CKURiP.  
 

Wykładowcy prowadzący zajęcia to osoby z bogatym doświadczeniem, a ich wiedza poparta jest 

kilkuletnią praktyką z danego zakresu tematycznego, co pozwala na zachowanie odpowiednich standardów 

szkoleniowych. Wszystkie osoby posiadają  przygotowanie pedagogiczne i potrafią nawiązać bezpośredni 

kontakt z uczestnikami. Doświadczenie  wykładowców jest każdorazowo weryfikowane przez KPIRiP. 
 

Uczestnictwo w kursie jest płatne, według aktualnego cennika:  
 

Kurs czeladniczy: 

 500 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie, 

 600 zł dla osób nie zrzeszonych. 
 

Kurs mistrzowski:  

 600 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie, 

 650 zł dla osób nie zrzeszonych.  

 

Warunkiem zapisania osoby zainteresowanej na kurs jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości co najmniej 50% ceny kursu (najpóźniej na dwa dni przed 

rozpoczęciem kursu tj. do dnia 12.02.2016 r.), która zostanie wliczona w cenę kursu, na nr konta: 96 1600 

1185 1844 5144 3000 0001 lub bezpośrednio w kasie Izby pok. 25 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 

– 15.30). 

 W przypadku wniesienia opłaty mniejszej niż kwota całego kursu pozostałą jej cześć należy uiścić po 

upływie miesiąca od dnia rozpoczęcia kursu tj. do 16 marca 2016 r. 

 

Wszystkich zainteresowanych kursem prosimy o zgłoszenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 52 321 37 66, bądź bezpośrednio w biurze Izby, II 

piętro, pokój 29.   

Osoba do kontaktu: Patrycja Twaróg 

Zgłoszenia i zapisy (do dnia 12 lutego br.)  przyjmowane są także na podstawie wypełnionych formularzy 

zgłoszeniowych (do pobrania  na stronie  internetowej www.izbarzem.pl) z możliwością  odesłania na adres: 

patrycja.twarog@izbarzem.pl 

 

Serdecznie zapraszamy 
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