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Spotkania, narady, konferencje 

W Poznaniu oraz regionach pilskim, konińskim i leszczyńskim odbyły się spotkania dotyczące 
podpisywania porozumień pomiędzy przedstawicielami Cechów a dyrektorami szkół wynikające  
z nowelizacji prawa oświatowego. 
 
 



 

 

 

 PEŁNOMOCNICTWO 
  
Realizując wymóg art. 120a.1 lit.c) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) upoważniam: 
 
Panią/Pana:___________________________________________________________________________________________________ 
 
działającą/działającego na rzecz Cechu:_____________________________________________________________________________ 
 
do podpisania w moim imieniu Porozumienia z Dyrektorem Szkoły: 
 
Panią/Panem:_________________________________________________________________________________________________ 
 
Nazwa i siedziba szkoły:_________________________________________________________________________________________ 
 
określającego sposób monitorowania realizacji programu nauczania. 
 
Pełnomocnictwo obejmuje również podejmowanie wszelkich czynności zmierzających do efektywnego monitorowania realizacji 
programu nauczania zawodu w związku z zatrudnieniem przeze mnie młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. 
 
______________________________                                                                                  ______________________________   
 /data, pieczęć i podpis pracodawcy/                                                                                        /data, pieczęć i podpis cechu/ 
 



 

 

 

 Turnieje i konkursy  

• Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu 

• Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej w Poznaniu 

• Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiegow Poznaniu 

• Ogólnopolski Turniej Kucharski w Poznaniu 

• Festiwal Kulinarny Potraw Regionalnych w Śmiglu 

 



 

 

 

 Turnieje i konkursy  

• Otwarty Konkurs Fryzjerski w Rawiczu 

• Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego 
w Poznaniu 

• Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski w Lesznie 

• Szkolny Konkurs Fryzjerski w Kościanie 

• Powiatowy Konkurs Fryzjerski w Rawiczu 

 



 

 

 

 Turnieje i konkursy  

• Konkurs "Jakie znasz zawody?„ w Poznaniu 

• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach BHP w Poznaniu 

• Międzyszkolny Konkurs Językowy dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Lesznie 

 



 

 

 

 Różne inicjatywy 

• Wprowadzenie nowych zawodów 
Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu 

• Mechanik motocyklowy 

• Monter stolarki budowlanej 

 

 



 

 

 

 Różne inicjatywy 

• Konsultacje w sprawie pytań egzaminacyjnych 

• Lekcje o rzemiośle – szkoły podstawowe 

• Promocja rzemiosła  

• Konsultacje telefoniczne 

 

 



 

 

 

 
Współpraca w ramach egzaminów 

czeladniczych 
liczbowe zestawienia absolwentów, którzy zgłosili się na egzamin czeladniczy + 
wyniki egzaminu 
 

(przesyłane do 215 szkół) 



 

 

 

 Wyjazdy i staże 

 

 
Od 1996 realizujemy projekty dot. staży zagranicznych w stażach 
wzięło udział 403 uczniów z Wielkopolski - wyjazdy do Niemiec  
i Francji.  
 



 

 

 

 Wyjazdy i staże 

 

 

Od 2016 roku realizujemy projekty dotyczące staży zawodowych z programu 
Erasmus+ m.in.: 
 ,,Europejski staż zawodowy uzupełnieniem wiedzy nabytej w Polsce’’(2016-2018)  
,,Staż na start’’(2017-2019) 
 

W stażach wzięło udział 168 uczniów w zawodach.: fryzjer, mechanik  
i elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych oraz stolarz.  
 



 

 

 

 Wyjazdy i staże 

Naszymi partnerami są szkoły branżowe I stopnia z Wielkopolski, w tym m.in.: 
z Poznania, Gniezna, Leszna, Gostynia oraz Rzemieślnicze Szkoły Zawodowe 
powstałe przy Cechach w Koninie i Gnieźnie. 
 
Naszymi partnerami w Niemczech organizującymi staże są Izby Rzemieślnicze m.in. 
w Poczdamie, Frankfurcie nad Odrą i  Wiesbaden. 
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