
U C H W A Ł A Nr  8
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
z dnia 14 czerwca 2005 r.
znak: NO-I-130/STAND-I/ 05

w sprawie:   zmiany  Uchwały Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/04, w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, zmienionej Uchwałą  Nr  13 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
z dnia  15 lipca  2004 r. znak: NO-I-130/STAND-I/ 04


                     Na podstawie art.3, ust.3a ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz.979, ze zm. Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz.1304) oraz § 2 ust.2, pkt.7 Statutu Związku Rzemiosła Polskiego uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się standardy i wprowadza je do wykazu standardów wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/04  dla następujących zawodów:




Nr


Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy



Nazwa zawodu
Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

109/c
322403
Technik ortopeda **)
322(13)
109/m
322403
Technik ortopeda **)

1.	**) Zawód  nie przewidziany do kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Do egzaminu czeladniczego i  mistrzowskiego w/w zawodach  mogą być dopuszczeni kandydaci posiadający wykształcenie  wyższe  niż  zasadnicza szkoła zawodowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.



SEKRETARZ ZARZĄDU                          PRESES
                                                                    ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO   
/  -  /                                                             /  -  /   
Włodzimierz Biniek                                     Jerzy Bartnik 






U Z A S A D N I E N I E



	Związek Rzemiosła Polskiego, na mocy art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie .niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 137, poz. 1304), został zobowiązany do ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.
Wykaz  ustalonych standardów  jest załącznikiem do  Uchwały Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/04, w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. 
Na wniosek Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie w lipcu 2004 r. wprowadzono kolejne trzy zawody  i Zarząd zaakceptował kolejnych 6 standardów.

Obecnie Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przygotowała standardy dla zawodu  " technik ortopeda" ..Standardy opracowano na poziom egzaminów czeladniczego i mistrzowskiego.
Zawód znajduje się w   klasyfikacji zawodów  i specjalności rynku pracy:  kod 322403  (Dz.U. z 2004 r. Nr 265, poz.26440  oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporty z dnia 8 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 114, poz.1195) kod - 322[13]. 






Przygotował
Zespół Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej ZRP






Warszawa, dnia  19 maja 2005 r.
	


