
PrzykPrzykłłady dobrych praktyk ady dobrych praktyk 
w edukacji rzemiew edukacji rzemieśślniczejlniczej

na przykna przykłładzie:adzie:

ZespoZespołłu Szku Szkóółł PrzemysPrzemysłłu Spou Spożżywczego ywczego 

w w ŁŁodziodzi
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ZespoZespołłu Szku Szkóółł RzemiosRzemiosłła w a w ŁŁodziodzi

Prezentacja powstaPrezentacja powstałła na bazie prezentacji a na bazie prezentacji 
dyrektordyrektoróów szkw szkóółł zawodowych: zawodowych: 

Pani Joanny KoPani Joanny Kośśki oraz Pani Elki oraz Pani Elżżbiety Wrbiety Wróóblewskiejblewskiej



KsztaKształłcimy w cimy w 124124 zawodachzawodach

KsztaKształłcimy cimy 52685268 uczniucznióów posiadajw posiadająących cych 
status pracownika mstatus pracownika młłodocianego w odocianego w 15321532
zakzakłładach rzemieadach rzemieśślniczychlniczych

Potwierdzamy kwalifikacje zawodowe Potwierdzamy kwalifikacje zawodowe 
egzaminem czeladniczymegzaminem czeladniczym

Sprawujemy nadzSprawujemy nadzóór nad przygotowaniem r nad przygotowaniem 
zawodowym pracownikzawodowym pracownikóów mw młłodocianychodocianych



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego kształci 
w następujących zawodach rzemieślniczych:

cukiernik

piekarz

Rzeźnik –
wędliniarz / 
wędliniarz



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

85% uczniów - młodociani pracownicy, kształceni przez 

rzemieślników

10% uczniów  - kształcenie praktyczne w zakładach 

rzemieślniczych pod opieką nauczyciela

5% uczniów – kształcenie praktyczne w innych  zakładach



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Organizacja kształcenia praktycznego:

Szkoła Rzemiosło

� Skierowanie do właściwego 
Cechu

� Skierowanie na badania do 
pracowniczej książeczki zdrowia

� Uzyskanie potwierdzenia o 
przyjęciu na kształcenie 
praktyczne do zakładu

� Ukończenie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej

� Skierowanie ucznia do zakładu

� Zawarcie umowy  w celu 
przygotowania zawodowego

� Nadzór nad przebiegiem 
przygotowania zawodowego 
pracowników młodocianych

� Egzamin czeladniczy zdawany 
przed komisją egzaminacyjną
Izby Rzemieślniczej w Łodzi



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Pozytywne aspekty współpracy szkoły z rzemiosłem

� Wycieczki zawodowe
� Prowadzenie zajęć w pracowni szkolnej przez mistrzów
� Spotkania pracodawców z rodzicami i uczniami na 

terenie szkoły
� Wspieranie szkoły w działaniach promocyjnych
� Konkursy w tym Święto Mazurka
� Wspólne projekty unijne 

� Akademia młodego cukiernika
� Akademia młodego piekarza



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Mistrz Jan Olszewski – pokaz dekoracji   
mazurków (warsztaty dla gimnazjalistów )

Prezentacja ZPM „Grot” podczas „Drzwi 
otwartych”



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

„„ŚŚwiwięęto mazurkato mazurka””

Mazurki wykonane przez uczniów…



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Projekty unijneProjekty unijne



Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Odznaczenie szkoły Honorową Odznaką Rzemiosła
18.10.2011



Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Patron SZKOŁY ����-----���� Patron RZEMIOSŁA



Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

�ogrodnik
�sprzedawca
� fryzjer 

Kierunki kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły  
zawodowej:



Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

SZKOSZKOŁŁA KSZTAA KSZTAŁŁCI DLA RZEMIOSCI DLA RZEMIOSŁŁAA
W ZAWODZIE FRYZJER OD 1958 r.W ZAWODZIE FRYZJER OD 1958 r.

� młodociani pracownicy realizują kształcenie praktyczne 
w oparciu o umowę o pracę nawiązaną
z mistrzem szkolącym i prawnym opiekunem ucznia,

• otrzymują wynagrodzenie,

• okres kształcenia zawodowego wliczany jest do stażu pracy,

• nadzór nad realizacją kształcenia praktycznego na zlecenie 
Izby Rzemieślniczej w Łodzi sprawuje Cech Rzemiosł Różnych 
w Łodzi,

• po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin czeladniczy 
organizowany przez Izbę Rzemieślniczą
w Łodzi i otrzymują tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.



Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

• dopasowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb 

rynku pracy,

• kształcenie zgodnie ze standardami kwalifikacji 

zawodowych w nowoczesnym środowisku pracy,

• kształcenie specjalistów samodzielnie realizujących 

zadania zawodowe,

• płynne przejście uczących się z okresu nauki do 

czynnego życia zawodowego,

• kształtowanie  etosu  pracy

Zalety współpracy szkoły z rzemiosłem



Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Zalety współpracy szkoły z rzemiosłem

Kształcenie ustawiczne nauczycieli zawodu.

Staże w salonach fryzjerskich

• doskonalenie umiejętności praktycznych,
• obserwacja efektów pracy uczniów 

odbywających praktyki,  
• poznawanie  kryteriów  oceniania przez 

mistrzów fryzjerskich podczas tzw.  
egzaminów połówkowych organizowanych 
przez Cech Rzemiosł Różnych w Łodzi,



Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

KONKURSY FRYZJERSKIE:



Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

ODZNACZENIE SZKOŁY:

Srebrny Medal 
im. Jana Kilińskiego

Złoty Medal 
im. Jana Kilińskiego



Dane adresowe szkół:

Zespół Szkół Rzemiosła

im. Jana Kilińskiego

91-022  Łódź, ul. Żubardzka 2

tel.: 651 78 98, fax:  640 72 80

e-mail: zsp21@szkoly.lodz.pl

Adres internetowy: 

http://zsp21.szkoly.lodz.pl/

Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego

91 – 845 Łódź, ul. Franciszkańska 137
tel. 655 10 40, fax 655 10 40 w. 34

www.spozywcza.lodz.pl
e-mail sekretariat@spozywcza.lodz.pl


