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SESJA EGZAMINACYJNA – 2023 

                  W roku 2022 zmieniły się zasady i tryb składania wniosku o przystąpienie do egzaminu 

czeladniczego. W 2023 roku tryb składania wniosków  pozostał taki jak w 2022 roku.  

Młodociani uczniowie aby uzyskać świadectwo ukończeni szkoły branżowej są zobowiązani przystąpić 

do egzaminu czeladniczego do 14 czerwca. W związku z powyższym uczniowie III roku nauki 

branżowych szkół  muszą złożyć wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do dnia 28 lutego 

2023 roku. 

W załączeniu przesyłam wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Wniosek powinien być 

poświadczony przez dyrektora szkoły do  której uczęszcza młodociany.  

Do wniosku należy dołączyć: 

• Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego  

•  zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i 

potwierdzone przez cech. ( załącznik) 

• W przypadku realizacji nauki zawodu kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o 

pracę wraz ze świadectwami pracy w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o 

okresie nauki zawodu. 

• Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata w turnieju lub olimpiadzie o zasięgu 

ogólnopolskim lub konkursie zawodowym. 

• Aktualna fotografię , czytelnie podpisaną. 

• Oryginał dowody opłaty za egzamin i podanym  imieniem i nazwiskiem zdającego oraz 

numerem NIP firmy. Podaję numer rachunku bankowego na który należy wpłacić opłatę za 

egzamin: 37 2530 0008 2020 1069 8685 0001 

• Wysokość opłaty za egzamin to - 870,25 zł 

 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego należy złożyć w biurze Cechu w 

Bydgoszczy  ul. Lelewela 25. 

    Złożenie dokumentów  do 28 lutego 2023 roku gwarantuje uczniom przystąpienie do egzaminów 

czeladniczych  w okresie od 10 marca 2023 roku do 10 czerwca 2023 roku. 

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia po przystąpieniu do obu etapów egzaminu otrzymają 

wystawione przez izbę zaświadczenia potwierdzające przystąpienie do egzaminu czeladniczego. 

Otrzymane zaświadczenia uczniowie zobowiązani są dostarczyć do szkół, w której realizują 

dokształcanie teoretyczne, aby otrzymać świadectwo ukończenia tejże szkoły. Uczniowie, którzy 

zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym izba wystawi świadectwo czeladnicze z data 31 sierpnia 

2023 roku. 

Powyższe zasady dotyczą tylko uczniów szkół branżowych I stopnia . Młodociani pracownicy za 

trudnieni na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego, odbywający  

dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych składają dokumenty i zdają egzaminy według   

„ starych”  zasad. 

 



WAŻNE! 

Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany są jednoznaczne: warunkiem ukończenia szkoły branżowej 

I stopnia jest nie tylko uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów 

nauczanych w szkole ale także przystąpienie uczniów młodocianych do egzaminu czeladniczego ! 

 

W załączeniu: 

• Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego 

• Wzór zaświadczenia zakładu szkolącego o dobywaniu praktyki przez ucznia. 


