„RZEMIOSŁO TO DROGA DO SUKCESU”

ROZPOCZNIJ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWA W RZEMIOŚLE!

JAK WYBRAĆ ZAWÓD?

Zadzwoń: +48 71/344-86-91; Napisz: sekretariat@izba.wroc.pl
Znajdziesz nas na: www.izba.wroc.pl

www.izba.wroc.pl

"JAK WYBIERAĆ ZAWÓD?"
Decyzja o wyborze zawodu, kierunku kształcenia, przyszłości zawodowej, czyli decyzja
o wyborze drogi, którą będziesz kroczyć często przez resztę swojego życia, podejmowana
w wieku kilkunastu lat, nie jest decyzją łatwą. Jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to w ciągu
kolejnych 40 lat Twojego życia około 80 000 godzin spędzisz w pracy.
A zatem co zrobić i jak to zrobić, aby wyruszyć w życie we właściwym kierunku?
Czyli jak zdecydować o swojej karierze zawodowej, o wyborze zawodu, gdy na razie to tak
naprawdę sam nie wiesz, co chciałbyś lub chciałabyś w swoim życiu robić. W informatorze
„Rzemiosło to droga do sukcesu” chcemy pokazać, jak w najbardziej dla ciebie korzystny sposób
możesz wybrać swój przyszły zawód. Jak krok po kroku dojść do wiedzy
o sobie samym i przyszłym zawodzie.
Dziś, kiedy jesteś nastolatkiem, podjęcie decyzji o swoim przyszłym zawodzie wygląda często na
zadanie wręcz niewykonalne. Możesz jednak spróbować wpłynąć na ten wybór i aby nie popełnić
przy tym błędów, zachęcamy najpierw do zapoznania się z listą niektórych, być może znanych
tobie typowych postaw.

POSTAWY:
Nic nie muszę robić. Wybór zawodu to sprawa bardzo prosta
Wybór przyszłości zawodowej jest procesem wielostopniowym i wielopoziomowym prowadzącym
do dokładnego poznania samego siebie, czyli określenia za pomocą zbioru swoich własnych
bardzo indywidualnych cech swojej przyszłej sylwetki zawodowej, odniesionej następnie do
obecnej na rynku pracy grupy zawodów właściwych i pasujących do tej sylwetki.
Nic nie muszę robić. Doradca zawodowy wybierze dla mnie właściwy zawód
Niestety, nie jest to możliwe. Doradca zawodowy nie jest w stanie wybrać za Ciebie i dla Ciebie
optymalnej przyszłości zawodowej. Doradca może natomiast doradzić, pomóc, wskazać oraz
dostarczyć Ci materiały, sposoby i środki, które poprowadzą Cię przez proces wyboru i pomogą
w utwierdzeniu o trafnym wyborze i właściwej decyzji bądź też nie dopuszczą do popełnienia
przykrych błędów.
Nic nie muszę robić. Wybiorę sobie zawód z listy „Zawody przyszłości”
lub z listy „Najlepsze zawody”
Uważaj, tego rodzaju listy często pojawiają się w różnorodnych czasopismach, gazetach, na
stronach internetowych, itp. Informacje w nich zawarte oparte są na bieżących danych albo na
danych prognostycznych. Jednak na listy te należy spoglądać ostrożnie z dużym dystansem,
ponieważ rzeczywistość często okazuje się zupełnie inna. Ponadto przy wyborze zawodu musisz
przede wszystkim uwzględnić swoje osobiste „parametry zawodowe”, czyli swoje indywidualne
cechy i pamiętać, że jeśli nawet dany zawód ma prognozowaną świetlaną przyszłość, to wcale
nie oznacza, że jest to akurat zawód dla ciebie.

Nic nie muszę robić. Wybiorę sobie zawód, w którym zarobię dużo kasy
Oczywiście, wybierając zawodową przyszłość, należy zwracać uwagę, i to uwagę szczególną, na
pieniądze. Ale znowu musisz pamiętać o parametrach swojej sylwetki zawodowej. Czasami dużo
ważniejsze od wysokości zarobku są: satysfakcja z wykonywanej pracy, bezpieczeństwo
zatrudnienia, spokojna atmosfera, ruchomy czas pracy, itp.
Nic nie muszę robić
Mój kolega/koleżanka jest zadowolony/a ze swojej pracy w danym zawodzie,
to i ja będę zadowolony z takiego wyboru
Postępuj ostrożnie i sprawdź swoje parametry zawodowe, które niekoniecznie mogą być zgodne
z wymaganiami dla danego zawodu. A to, że zawód wykonuje mój kolega, to wcale nie oznacza,
że kolega wybrał go w optymalny sposób, jak również nie oznacza, że ten zawód będzie
właściwy dla Ciebie.
Nic nie muszę robić, bo i tak nic nie mogę zrobić, ponieważ abym coś wiedział o zawodzie,
to musiałbym najpierw w tym zawodzie jakiś czas popracować
Oczywiście, osobiste doświadczenie jest tutaj rozwiązaniem najlepszym i można, idąc za
przykładem naszych zachodnich sąsiadów, poświęcić część letnich wakacji na praktyczne
przyjrzenie się zawodom – „kandydatom”. Wiele można się również dowiedzieć o zawodzie
poprzez rozmowy z osobami wykonującymi ten zawód, np. rzemieślnikami, a także uzupełniając
tę wiedzę informacjami z Internetu.
Nic nie muszę robić. Jakiś zawód sobie wybiorę, a potem wszystko się ułoży.
Tradycyjne - „Jakoś to będzie”
Co więc zwykle robią młodzi ludzie: zdają się na wybór rodziny, koleżanek, kolegów, podejmują
decyzję w oparciu o obserwacje własne np. sąsiad to ma świetne zajęcie lub poddają się
przypadkowi, jaki przyniesie los - np. wybieram tę szkołę, bo jest najbliżej mojego domu. Taki
rodzaj wyboru to loteria prowadząca często do niezadowolenia i wielu życiowych niepowodzeń.

1. Oceniam siebie
To etap, w którym pracujesz nad tym, aby poznać samego siebie. Określasz swoje wartości,
zainteresowania, zdolności i umiejętności.
Wartości (rzeczy i sprawy), które są dla Ciebie ważne, co doceniasz, do czego dążysz, co chcesz
osiągnąć.
Zainteresowania (co lubisz robić, jak spędzasz wolny czas, itp.) – zrób wykaz, co lubisz robić,
a czego nie lubisz wykonywać.
Zdolności (ukierunkowane predyspozycje) – pomyśl czy masz talent i łatwość w pewnych
działaniach, jeśli tak, to w jakich, co cię motywuje do działania, z czym nie masz trudności.
Umiejętności (w czym jesteś dobry) – zrób listę, co już umiesz robić i robisz to dobrze, ale
pamiętaj odpowiedzieć sobie na pytanie, czy lubisz to, co potrafisz zrobić dobrze. To będzie
ważne w przyszłej pracy.
Określam mój typ osobowości oraz grupę zawodów „kandydatów”
Ustalenie typu osobowości jest potrzebne, ponieważ pozwala na określenie wstępnej listy
zawodów, do których jesteś predestynowany, oraz umożliwia wskazanie tych zawodów (uwaga!),
których nie powinieneś brać pod uwagę.
Określenie Twojego typu osobowości wymaga przeprowadzenia badania w poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub w placówkach takich jak szkolny ośrodek kariery, szkolny
doradca zawodowy, szkolny psycholog, pedagog. Popatrz na tabelę poniżej, przedstawia ona
ogólne typy osobowości. Ty kwalifikujesz się co najmniej do jednego z nich. Do którego ?

Typ

Cechy osobowości

ARTYSTYCZNY

Lubi tworzyć, kreować rzeczy nowe.
Ma talent i wyobraźnię.

BADAWCZY

Ma cechy analityczne i chętnie z nich korzysta
przy rozwiązywaniu problemów.
Myśli abstrakcyjnie, jest dociekliwy.
Sam stara się szukać zagadnień do rozwiązania
i woli rozwiązywać je samodzielnie.
Osoba o zachowaniach tradycyjnych, nawet
konserwatywnych, ustalonych.
Preferująca wykonywanie zadań
uporządkowanych i poukładanych nawet
w najdrobniejszych szczegółach.
Osoba, której pomysłowość i przedsiębiorczość
prowadzi w kierunku przejmowania w zespole
lub grupie roli przywódcy, lidera, kierownika.
Nie obawia się zbytnio ryzyka.
Zdarza się zachowywać nawet agresywnie.
Realista, preferuje wykonywanie konkretnych
zadań. Lubi pracować samodzielnie
lub w zespole ale z realistami.
Osoba preferująca współpracę z innymi ludźmi
w środowisku ją otaczającym i lubiąca pomagać
innym.

KONWENCJONALNY

PRZEDSIĘBIORCZY

REALISTYCZNY

SPOŁECZNY

Przykłady zawodów
właściwych dla danego typu
osobowości
krawiec, złotnik, fryzjer,
fotograf, tancerz, renowator
zabytków architektury,
zdobnik szkła.
ślusarz naprawiający
skomplikowane zamki, elektryk
analizujący układ sieci, monter
- elektronik, elektromechanik.
rusznikarz, zegarmistrz,
mechanik precyzyjny,
księgowy.

kelner, sprzedawca, hostessa,
zawody hotelarskie, prawnik.

hydraulik, kominiarz, chemik,
mechanik pojazdów
samochodowych.
kosmetyczka,
bioenergoterapeuta, asystentka
pomocy społecznej.

Wykaz zawodów rzemieślniczych w których możesz uzyskać kwalifikacje zawodowe
i potwierdzić je egzaminem czeladniczym
w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu
BRANŻA USŁUG OSOBISTYCH
1.
2.
3.
4.
5.

Bioenergoterateputa
Fryzjer
Kosmetyczka
Naturopata
Radiesteta

BRANŻA SPOŻYWCZA
1. Cukiernik
2. Piekarz
3. Rzeźnik-wędliniarz
BRANŻA BUDOWLANA
1. Betoniarz-zbrojarz
2. Blacharz budowlany
3. Brukarz
4. Cieśla
5. Dekarz
6. Glazurnik
7. Kamieniarz
8. Malarz-tapeciarz
9. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
10. Monter izolacji budowlanych
11. Monter konstrukcji budowlanych
12. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
13. Monter sieci gazowych
14. Murarz-tynkarz
15. Posadzkarz
16. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
BRANŻA DRZEWNA
1. Stolarz
2. Tapicer
BRANŻA ELEKTRYCZNA
1.
2.
3.
4.

Elektromechanik
Elektryk
Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
Monter-elektronik

BRANŻA METALOWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kowal
Metaloplastyk
Mechanik monter maszyn i urządzeń
Mechanik maszyn rolniczych
Operator obrabiarek skrawających
Pozłotnik
Rusznikarz
Ślusarz
Złotnik-jubiler

BRANŻA MOTORYZACYJNA
1. Blacharz samochodowy
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych
3. Lakiernik samochodowy
4. Mechanik motocyklowy
5. Mechanik pojazdów samochodowych
6. Wulkanizator
BRANŻA ODZIEŻOWA
1. Krawiec
BRANŻA ZADODÓW PRECYZYJNYCH
1. Zegarmistrz
BRANŻA GASTRONOMICZNA
1. Kucharz
2. Kelner
BRANŻE POZOSTAŁE
1. Florysta
2. Fotograf
3. Fryzjer zwierząt (groomer)
4. Introligator
5. Kominiarz
6. Lakiernik
7. Monter mechatronik
8. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
9. Organomistrz
10. Protetyk słuchu

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu to instytucja edukacyjna, kształcąca
i przygotowująca do pracy w zawodach rzemieślniczych.
Nauka zawodu w rzemiośle jest znaną i powszechną metodą zdobywania umiejętności
i kwalifikacji zawodowych, która pozwala na:





zdobycie wybranego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów szkolących
w nowoczesnych zakładach,
poznanie nowoczesnych technologii i technik,
nabycie umiejętności praktycznych,
zdobycie stażu pracy dzięki podwójnemu statusowi prawnemu młodocianego pracownika.

CELEM NAUKI W RZEMIOŚLE jest uzyskanie przez ucznia umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu, zarówno w charakterze
pracownika, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, potwierdzenie ich
dowodem kwalifikacji – świadectwem czeladniczym, uzyskanym po pozytywnie zdanym
egzaminie. Świadectwo to umożliwia zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji
zawodowych w Polsce i krajach UE.

Rzemieślnicza nauka zawodu
składa się z dwóch integralnych - równolegle realizowanych części:



praktycznej - zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym. Zajęcia praktyczne z
młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy-mistrzowie szkolacy,
teoretycznej - zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Naukę zawodu w rzemiośle może podjąć osoba, która spełnia następujące warunki:




ukończyła16 rok życia,
ukończyła co najmniej gimnazjum,
posiada dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu,
a następnie pracy w tym zawodzie,

Podstawą organizacji nauki zawodu w rzemiośle jest umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą-rzemieślnikiem a uczniem. Umowa powinna
zostać zawarta za pośrednictwem cechu rzemiosł, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca
spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz że umowa jest prawidłowo
sporządzona pod względem prawnym. W związku z zawartą umową o pracę i faktem
uczęszczania do szkoły zawodowej uczeń uzyskuje podwójny status prawny, tj. ucznia
i pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie
teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym.
Młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające
z kodeksu pracy, w tym prawo do:
 wynagrodzenia,
 ubezpieczenia społecznego,
 urlopu,
 bezpłatnej opieki lekarskiej,
 wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ucznia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki
wynosi:
I rok nauki nie mniej niż 4% ; II rok nauki nie mniej niż 5%; III rok nauki nie mniej niż 6%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłaszanego
przez GUS).
Czas trwania nauki zawodu.
Okres nauki zawodu wynika z rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które dla zawodów przewidzianych do
kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej ustala najczęściej trzyletni czas trwania
nauki.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym.
Zakończeniem nauki zawodu u rzemieślnika jest egzamin czeladniczy zdawany przed komisją
egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.
Egzaminy czeladnicze przeprowadzają tylko i wyłącznie komisje egzaminacyjne izb
rzemieślniczych. Uzyskane świadectwo czeladnicze jest państwowym dokumentem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uznawanym również poza granicami państwa polskiego.
Młodociani, którzy wybrali dokształcanie teoretyczne w szkole, uzyskują dodatkowo świadectwo
ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, co umożliwia im kontynuację nauki w szkole średniej
i przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Uzyskanie tytułu czeladnika zwiększa szanse na znalezienie dobrej i ciekawej pracy, umożliwia
także rozpoczęcie działalności zawodowej na własny rachunek, czyli założenie własnej firmy.
Po upływie trzech lat pracy w zawodzie istnieje możliwość składania egzaminu na tytuł mistrza.

Struktura organizacyjna rzemiosła jest rozbudowana w całym województwie dolnośląskim.
W każdym mieście powiatowym działają cechy rzemiosł różnych, a we Wrocławiu również cechy
branżowe, które udzielają wszelkiej pomocy uczniom i rodzicom przez cały okres nauki.
Cechy zrzeszają zakłady rzemieślnicze, w których uczniowie odbywają naukę zawodu.
Rzemiosło to połączenie tradycji i nowoczesności
UCZYMY - POMAGAMY – DORADZAMY

Jeśli jesteś zainteresowany nauka zawodu w rzemiośle, dowidzieć się więcej,
Przyjdź do nas: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Plac Solny 13;50-061 Wrocław
Zadzwoń: +48 71/344-86-91;
Napisz: sekretariat@izba.wroc.pl
Znajdziesz nas na: www.izba.wroc.pl; FACEBOK
wykaz cechów: www.izba.wroc.pl
zakładka „organizacje rzemieślnicze”

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
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