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Uchwała  Nr 22. 

Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 

z dnia  18 grudnia   2012r. 

znak: NO-I-130/E/12 
 

 

 

w sprawie: ustalenia wzorcowych kryteriów oceniania etapu praktycznego i etapu teoretycznego 

egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 

 

 

Na podstawie § 2 ust.2, pkt.7 Statutu Związku Rzemiosła Polskiego  -   Zarząd Związku Rzemiosła 

Polskiego uchwala  co następuje: 

 

§1 

 

1. Ustala się wzorcowe kryteria oceniania etapu praktycznego i etapu teoretycznego 

egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w 

sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu 

sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 

(Dz.U. z 2012 r., poz.1117). 

 

2. Wzorcowe kryteria stanowią podstawę opracowania przez komisje egzaminacyjne    

szczegółowych kryteriów oceniania, które podlegają zatwierdzeniu przez izby 

rzemieślnicze  (§19 pkt.1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt.1) 

 

3. Wzorcowe kryteria, o których mowa w pkt.1 są załącznikami do  niniejszej Uchwały. 

 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ ZARZĄDU                                                  PREZES 

                                                                    ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO   
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U Z A S A D N I E N I E 

 
 

 

W  związku z modernizacją systemu kształcenia zawodowego w sierpniu 2011 r.  Sejm RP ustawą 

zmieniającą ustawę o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 

205, poz.1206) dokonał kolejnej nowelizacji ustawy o rzemiośle  tj.  

 nowe brzmienie delegacji dla Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  rozporządzenia o 

komisjach egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 

 wprowadzenia od 1 września 2012 r. iż podstawą przeprowadzania egzaminów 

czeladniczych i mistrzowskich stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych  ustalone 

przez Związek Rzemiosła Polskiego, a w odniesieniu do zawodów z klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego wymagania, określone w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu 

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych 

przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r., poz.1117)  określa m.in.: 

 sposób przeprowadzania przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych egzaminów 

czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, w tym sposób oceniania sprawdzanych na 

egzaminie efektów uczenia –zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych. 

  

W nowym rozporządzeniu  wprowadzono zmianę dotyczącą odstąpienia od zasady, iż na 

etapie teoretycznym egzaminów, niedostateczna ocena z jednego tematu powoduje negatywny 

wynik tego etapu. 

Taka zasada była stosowana  w systemie egzaminów i osoby, które mają związek z ich organizacją 

były do niej przyzwyczajone - prosta zasada, ale już nie przystająca do obecnej sytuacji.    

 

Dlaczego zmiana (wprowadzona w konsultacji ze środowiskiem rzemieślniczym  ? 

E etap teoretyczny egzaminów obejmuje: 

- na czeladnika 10 tematów (7 w części pisemnej ustnej + 3 w formie ustnej), 

- na mistrza 12 tematów (9 w części pisemnej + 3 w formie ustnej)  

Waga poszczególnych tematów jest bardzo różna w odniesieniu do poszczególnych zawodów – 

np. w części pisemnej “rysunek zawodowy’ i w części ustnej “materiałoznawstwo” : inne 

znaczenie ma temat: “rysunek zawodowy” dla złotnika, który ma m.in. zaprojektować wyrób, a 

inne znaczenie ma on dla “piekarza”.   

 

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie są przeprowadzane w różnych zawodach związanych 

z usługami materialnymi, ale także niematerialnymi np. w zawodzie “bioenergoterapeuta”, 

“kominiarz” i jest uzasadnione, aby  ocena  efektów uczenia się odzwierciedlała specyfikę danego 

zawodu. Ważne jest też dochowanie staranności, aby kryteria oceniania skutecznie weryfikowały 

stopień opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji  związanych z danym zawodem i 

odpowiednio do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego oraz odpowiednio akcentować punkty 

ciężkości..      
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Dlatego par.12 rozporządzenia, zobowiązuje komisję egzaminacyjną (dotyczy 116 zawodów 

rzemieślniczych) do ustalenia szczegółowych kryteriów oceniania. Podobna formuła funkcjonuje 

w innych systemach egzaminacyjnych. 

 

Przygotowany wzorcowy materiał ma na celu wsparcie izb rzemieślniczych w 

przygotowaniu oprzyrządowania do przeprowadzania egzaminów. Biorąc pod uwagę potrzebę 

utrzymania jednolitych rozwiązań związanych z przeprowadzaniem egzaminów stosowanych 

przez wszystkie izby rzemieślnicze – przygotowany materiał ma stanowić bazę do tworzenia 

szczegółowych kryteriów na poziomie izb rzemieślniczych.  

Należy też podkreślić, że sposób oceniania na egzaminie jest jednym z istotnych elementów 

zapewniania jakości procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych (walidacja) w trybie 

egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.    

 

Inicjatywa  przygotowania kryteriów i sposobu ich zatwierdzenia - uzyskała akceptację 

przedstawicieli wszystkich zrzeszonych izb rzemieślniczych w czasie szkolenia oświatowego, 

jakie odbyło się w dniach 12-14 września 2012 r.  w Nałęczowie, które prowadził Pan Zbigniew 

Lenart Przewodniczący Komisji Oświaty i Nadzoru Zarządu ZRP.  

 

Projekt Uchwały został przedstawiony Komisji Oświaty Zawodowej i Nadzoru Zarządu ZRP. 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej 

i Problematyki Społecznej  

/ - /  Jolanta Kosakowska  
 

 

 

 

 

       

 

  

 


