Załącznik 3.
Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego/
aktualne informacje na stronie http://www.izbarzem.opole.pl/

Egzamin na tytuł mistrza jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu
danego zawodu rzemieślniczego.

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osobę, która spełnia jeden z
następujących warunków:
– posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i po
uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie
przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie,
którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo
dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
- przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności
gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin i posiada świadectwo ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w
którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w
zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szkoły podstawowej.
- posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i
po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje
egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej;
- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym zdaje egzamin i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym zdaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni
staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
- posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie
wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego
co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.
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Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu przed komisjami Izby Rzemieślniczej w
Opolu składa:
_ wniosek o dopuszczenie
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa powyżej –
jedną fotografie
- potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Dyplom mistrzowski jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze
w zawodzie i ułatwia posiadaczowi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz
zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie, a także jest dokumentem
uprawniającym do szkolenia młodocianych pracowników ( wraz ze świadectwem ukończenia
kursu pedagogicznego ).
Przebieg egzaminu mistrzowskiego Egzamin mistrzowski odbywa się w dwóch etapach:
praktycznym i teoretycznym
Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych,
sprawdzających umiejętności praktyczne.
Etap teoretyczny składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej.
Część pisemna polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z tematów
- rachunkowość zawodowa
- dokumentacja działalności gospodarczej
- rysunek zawodowy
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
- podstawowe zasady ochrony środowiska
- podstawowe przepisy prawa pracy
- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
- podstawy psychologii i pedagogiki
- metodyka nauczania.
Osoby posiadające uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu są zwolnione z dwóch
ostatnich tematów tj. podstaw psychologii i pedagogiki i metodyki nauczania.
Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na wylosowane pytania z
tematów :
- technologii
- maszynoznawstwo
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- materiałoznawstwo
Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał
oceny co najmniej dostateczne.
Osobie, która zdała egzamin mistrzowski, Izba Rzemieślnicza wydaje dyplom mistrzowski.
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