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Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 lata 

 
 

 
 blacharz samochodowy 
 cukiernik 
 elektromechanik 
 elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

 elektryk 
 fryzjer 
 krawiec 
 kucharz 
 lakiernik samochodowy 
 mechanik operator 

pojazdów i maszyn 
rolniczych 

 mechanik pojazdów 
samochodowych 
 
 

 monter sieci  
i instalacji 
sanitarnych 

 monter stolarki 
budowlanej 

 monter zabudowy  
i robót wykończeniowych  
w budownictwie 

 murarz-tynkarz 
 operator 

obrabiarek 
skrawających 

 piekarz 
 przetwórca mięsa 
 stolarz 
 sprzedawca 
 ślusarz 
 tapicer 

 
 
 
 

W przypadku uczniów, którzy są zainteresowani podjęciem nauki w innym 
zawodzie niż podane powyżej, zapraszamy do kontaktu  

z Sekretariatem Szkoły



 
 

Cechowa Szkoła Rzemieślnicza  
w Gnieźnie 

Sekretariat Szkoły  
ul. Kostrzewskiego 5-7 (budynek IKE UAM pok. 2.40)  

62-2OO Gniezno  
tel. 5OO4O8424 

mail csr@csrgniezno.pl  
www.csrgniezno.pl 

Kierownictwo placówki 

Dyrektor Szkoły Katarzyna Piechocka 

Wicedyrektor Szkoły Przemysław Jarosz 

zajęcia lekcyjne odbywają się w: 

Domu Rzemiosła  
ul. Tumska 5  

62-2oo Gniezno 

budynku IKE UAM 

ul. Kostrzewskiego 5-7  

62-2oo Gniezno 

CECHOWA SZKOŁA RZEMIEŚLNICZA  
W GNIEŹNIE NIE JEST OBJĘTA NABOREM ELEKTRONICZNYM  

Podania do szkoły wraz z potrzebnymi dokumentami 
można składać w Biurze Cechu Rzemiosła i Małej 

Przedsiębiorczości w Gnieźnie 
oraz w Sekretariacie Szkoły  

(w budynku IKE UAM pok. 2.40) 

 
 



 

 

 
 
 

RYS HISTORYCZNY  
CECHU RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE 

ORAZ CECHOWEJ SZKOŁY RZEMIEŚLNICZEJ W GNIEŹNIE 

Historia gnieźnieńskiego rzemiosła, podobnie jak wielu innych dziedzin,  

sięga średniowiecza. Potwierdzeniem średniowiecznej działalności cechów 

gnieźnieńskich są dokumenty znajdujące się w Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie i w Poznaniu.  

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom środowiska rzemieślniczego oraz wymaganiom 

stawianym przez współczesny rynek pracy, utworzył Cechową Szkołę 

Rzemieślniczą. Niniejsza placówka oświatowa została wpisana do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych w dniu 28 sierpnia 2014 r.  

Okres nauczania w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie trwa  

3 lata we wszystkich zawodach. Ukończenie szkoły oraz zdanie egzaminu 

umożliwi uzyskanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu zawodowego. 

Szkoła zapewnia naukę zawodu opartą o wiedzę i bogate doświadczenie 

mistrzów szkolących oraz profesjonalną kadrę pedagogiczną. Kształcimy 

przyszłych fachowców, którzy odnajdując się w nowoczesnym świecie, mogą 

kultywować najlepsze tradycje polskiego rzemiosła. 

Oferta zawodowa placówki, dzięki stworzeniu warunków do pozyskiwania 

nowych kwalifikacji zawodowych oraz zwiększa szanse młodych ludzi na rynku 

pracy. 



 

 

 
Dlaczego warto kształcić się w zawodzie? 

 
Nauka poprzez pracę stanowi najlepszą formą kształcenia zawodowego. 

Można się nauczyć zawodu poprzez obserwację, ale również wyćwiczenie 
pewnych czynności powtarzanych wielokrotnie. W zakładzie rzemieślniczym 
oznacza to również indywidualny tok kształcenia i bezpośredni nadzór.  
To ważne, ponieważ młodzi ludzie mają różne temperamenty i cenią 
indywidualne podejście. Ponadto, praktykując u pracodawcy, uczeń nie tylko 
poznaje zawód, ale może również obserwować mistrza szkolącego. Widzi,  
co przedsiębiorca musi załatwić, żeby zakład efektywnie funkcjonował  
na współczesnym rynku: zaopatrzenie, sprawy finansowe i formalne, obsługę 
klienta itp. 

Po trzech latach nauki przystępuje do egzaminów: czeladniczego lub 
egzaminu zawodowego, po zdaniu których, śmiało można stwierdzić, że jest 
fachowcem w wyuczonym zawodzie. Ponadto nabywa umiejętności potrzebne  
do prowadzenia własnej firmy. Kształcąc się, jest już czynny na rynku pracy, 
zdobywa doświadczenie i rozpoczyna już własny staż do emerytury.  
Ten system kształcenia otwiera drzwi do zatrudnienia. 

Zawodowcy pracują w Polsce, także za granicą, prowadzą własne firmy, 
odnoszą sukcesy. Wielu z nich nadal się dokształca, ponieważ ukończenie 
szkoły branżowej nie zamyka możliwości dalszej nauki. Przeciwnie, otwiera 
drogę do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez kolejne stopnie kształcenia 
- m.in. branżowa szkoła II stopnia.  Ta droga kształcenia ma niewątpliwą zaletę 
i przewagę nad innymi formami, daje umiejętność konfrontowania teorii  
z praktyką. Współcześnie, pracodawcy często poszukują właśnie takich 
kandydatów do pracy - osób z realnym doświadczeniem zawodowym. 
Absolwent branżowej szkoły I stopnia ma już trzyletnie doświadczenie 
zawodowe. Co więcej, dzięki modelowi kształcenia w Cechowej Szkole 
Rzemieślniczej w Gnieźnie (tydzień nauki na tydzień praktyk), uczniowie 
szybko nabywają praktyczne kompetencje zawodowe.



 

 

 
 
 

Przyłącz się do nas! 
Zostań fachowcem z przyszłością! 

 
Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia-młodocianego 

pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie  
oraz potwierdzenie ich świadectwem czeladniczym lub dyplomem 
zawodowym uzyskanymi po pozytywnie zdanych egzaminach. 

 
 

Zdobądź wykształcenie w zawodzie – to się liczy zawsze! 
 
Młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada prawo do: 

 wynagrodzenia; 
 ubezpieczenia społecznego; 
 urlopu; 
 bezpłatnej opieki lekarskiej; 
 wyposażenia w odzież roboczą i ochronną. 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana od przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale 
(ogłaszanego przez GUS) wynosi zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1 rok nauki – niemniej niż 4%  
2 rok nauki – niemniej niż 5%  
3 rok nauki – niemniej niż 6% 

 

Zostań profesjonalistą! – zawodowcem. 
 

Zaczniesz wcześniej zarabiać. 
 

Łatwiej pokierujesz swoim losem.



 

 

 
 
 
 

Nauka w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie zapewnia: 
Rzetelną wiedzę, solidną praktykę, dobry zawód  

i atrakcyjną pracę. 
Przyłącz się do nas! 

Zostań fachowcem z pasją! 
Z A P R A S Z A M Y !!! 

 
Kandydat do Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie musi spełniać 

następujące warunki: 
 

 mieć ukończoną szkołę podstawową; 

 posiadać dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie 

nauki w danym zawodzie, co zostaje poświadczone przez lekarza medycyny 

pracy. 

 
Wymagane dokumenty do szkoły 

 
 podanie o przyjęcie do szkoły (druk zamieszczony na stronie szkoły); 

 potwierdzenie pracodawcy o możliwości podjęcia praktycznej nauki 

zawodu (druk zamieszczony na stronie szkoły); 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

 oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty; 

 zaświadczenie lekarskie od uprawnionego lekarza medycyny pracy, 

wydane na podstawie skierowania od pracodawcy; 

 3 zdjęcia; 

 opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej jest wymagana  

od osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową i w roku 

kalendarzowym, w którym podpisywana jest umowa o pracę w celu nauki 

zawodu nie kończą 15 lat. 

 


