Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, tel. +48 22 50 44 200, fax. +48 22 50 44 220, www.zrp.pl, zrp@zrp.pl

Warszawa, 24 października 2016

EWR/NO-II-ASI/5/2016

Izba Rzemieślnicza
wszystkie

Szanowni Państwo,
Związek Rzemiosła Polskiego – Biuro Projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”
– zachęca do udziału w II turze naboru na szkolenia przygotowujące kobiety do pełnienia funkcji
członka komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej.
Na tym etapie przewidujemy udział mistrzyń w szkoleniu przygotowawczym w terminie 05-06
grudnia 2016 w Warszawie.
Kandydatki

muszą

spełniać

wymagania

wobec

członków

komisji

egzaminacyjnych

izb

rzemieślniczych wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
1117). Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu (zał. 1) i w oparciu o Regulamin
(zał.2) na adres: stepnikowski@zrp.pl w terminie do 15 listopada 2016
Z poważaniem

Koordynator Projektu
„Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”

/-/ Andrzej Stępnikowski

Pismo znak: EWR/ NO-II-ASI/5/2016
Zał. 1. Formularz zgłoszenia na szkolenie przygotowujące kobiety do funkcji członkini komisji
egzaminacyjnej izby rzemieślniczej

Imię i nazwisko

Lp.
Dane
KANDY
DATKI

Adres
do
korespondencji
adres
prowadzonej
firmy
e-mail
Nr tel.

1.
2.

Organiz
ator
Wymaga
nia

Związek Rzemiosła Polskiego
1. Spełnienie łącznie warunków określonych w pkt.a) lub pkt.b): a)
wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w
zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w
zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania
zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w
zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
b) wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie,
którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres
tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania
zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w
zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika.
2. Członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do
ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie
przeprowadzania
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
3. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą.

3.

Kryteria
oceny
rankingo
wej

4. Rekomendacje izby rzemieślniczej na członka komisji
egzaminacyjnej czeladniczej lub mistrzowskiej ze wskazaniem
zawodu.
1. Spełnia warunki na członkinię komisji egzaminacyjnej określone w
par.4 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu
sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne
izb rzemieślniczych z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
1117). Posiada wykształcenie/ /kwalifikacje/doświadczenie, wskazać
zawód kierunkowe
………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………
……………………
Punktacja: 0 pkt – kandydatka nie spełnia kryterium

1 pkt – kandydatka spełnia kryterium – posiada wykształcenie
ponadgimnazjalne
2 pkt – kandydatka spełnia kryterium i posiada wykształcenie
wyższe
2. Posiada przygotowanie pedagogiczne o którym mowa w par.4 pkt.
pkt.6 w/w rozporządzenia MEN
………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………
……………………
Punktacja: 0 pkt – kandydatka nie spełnia kryterium
1 pkt – kandydatka spełnia kryterium przygotowania
pedagogicznego
3. Uzyskała rekomendacje na kandydatkę na członkinię komisji
egzaminacyjnej

4

Terminy
szkoleń

Punktacja: 0 pkt – kandydata nie spełnia kryterium
1 pkt – kandydatka spełnia kryterium
termin szkolenia:
a) 05-06 grudnia 2016

