
Cechowa Szkoła 
Rzemieślnicza 

w Gnieźnie 

Sekretariat Szkoły
Dom Rzemiosła

ul. Tumska 15
62-200 Gniezno

numer telefonu
500408424

mail
csr@csrgniezno.pl

strona szkoły
www.csrgniezno.pl

#EkipaCSR



Ścieżka rozwoju, którą możesz wybrać
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 LATA
TYTUŁ: CZELADNIK 

PRACA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
2 LATA

TYTUŁ: TECHNIK
PRACA
LUB 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
2 LATA

SZKOŁA PODSTAWOWA STUDIA WYŻSZE
3-5 LAT 
PRACA
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KWALIFIKACYJNE KURSY
ZAWODOWE
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nauka zawodu rzemieślniczego - zdobywasz 
wiedzę teoretyczną w szkole, a umiejętności 
praktyczne w zakładzie pracy

egzamin czeladniczy - kształcąc się 
u rzemieślnika zdajesz egzamin państwowy 
w Izbie Rzemieślniczej
Europass - przepustka do pracy poza granicami 
kraju - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego 
Kwalifikacje Zawodowe

Rozpoczynając naukę w Branżowej Szkole I stopnia, uczysz się 
i zarabiasz pieniądze, zdobywając przy tym doświadczenie.

RYNEK POTRZEBUJE FACHOWCÓW 

3 klucze w drodze do sukcesu



pierwsza umowa o pracę - status ucznia 
i młodocianego pracownika

możliwość kontynuacji pracy u obecnego 
pracodawcy lub prowadzenie działalności 
na własny rachunek po zakończeniu nauki w szkole

Zawodowiec z pracą i pasją

pierwsze zarobione pieniądze 

doświadczenie zdobyte przed zakończeniem nauki

Bo przyszłość zaczyna się dzisiaj . . .



Zawody, 
w których kształcimy



murarz - tynkarz

monter zabudowy
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 



monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych



elektryk

elektromechanik



stolarz



monter stolarki 
budowlanej



fryzjer



kucharz

przetwórca mięsa

piekarz

cukiernik



mechanik pojazdów 
samochodowych

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych

blacharz 
samochodowy

lakiernik 
samochodowy



ślusarz

operator obrabiarek 
skrawających



kowal



. . .  oraz inne zawody 
rzemieślnicze wg 
zapotrzebowania*

*wykaz zawodów 
rzemieślniczych znajduje się 
w Informatorze CSR Gniezno,
jak również na stronie Cechu 

Rzemiosła i Małej 
Przedsiębiorczości 

w Gnieźnie



Jaką szkołą jesteśmy . . .  ?

Garść informacji 
o CSR Gniezno



Zajęcia lekcyjne 
odbywają się w:

Domu Rzemiosła
ul. Tumska 15

foto. 1

Budynku IKE UAM
ul. Kostrzewskiego 5-7

foto. 2

foto. 1

foto. 2



Wiemy, jak ważna 
jest #HISTORIA



(. . .) i #TRADYCJA, 
którą kultywujemy



(. . .) oraz 
współtworzymy



pamiętając 
o przeszłości 

kroczymy 
w #NOWOCZESNOŚĆ, 

stawiając 
na #ROZWÓJ



(. . .) dlatego pilnie się 
uczymy, bo #NAUKA 

jest kluczem 
do sukcesu



(. . .) bierzemy udział 
w stażach 

zagranicznych, 
dzięki czemu 

poszerzamy nasze 
#HORYZONTY



(. . .) i jesteśmy dumni 
z osiągnięć uczniów 

i absolwentów 
#CSRGniezno



(. . .) które budują 
renomę 

Cechowej Szkoły 
Rzemieślniczej 

w Gnieźnie



(. . .) docenianą przez 
Władze 

Województwa 
Wielkopolskiego



#MAJSTRYzCSR
troskliwie dbają 

o swoją szkołę . . .



(. . .) oraz o Naszą 
Małą Ojczyznę , 
angażując się 

w l i czne  
#AKC JESPOŁECZNE



Źródłem naszych 
sukcesów jest 

#WSPÓŁDZIAŁANIE



(. . .) któremu 
towarzyszy 

#POCZUCIEHUMORU



Dzięki temu 
jesteśmy w stanie 

przezwyciężyć 
nawet największe 

problemy



#MŁODERZEMICHY 
mają również swoje

pasje . . . .

muzykę, taniec, 
gry komputerowe 

i karciane



sport



podróże - te małe 
i duże (. . .)



Kształcąc się 
w Cechowej Szkole 

Rzemieślniczej 
można odkryć 

w sobie nieznane 
dotąd talenty . . . .* 

*np. mechanik może 
zafascynować się 

fryzjerstwem



Jesteśmy autentyczni.
Składamy obietnice

możliwe do spełnienia ,
ale dajemy Tobie 

możliwość zdobycia
zawodu oraz dalszego

rozwoju
#PRACAiPASJA

Pamiętaj twoja 
#PRZYSŁOŚĆ jest 
w Twoich rękach



Zostań jednym/ jedną z nas.
#EKIPACSR czeka na Ciebie. 
Zostań fachowcem z pasją

Jeżeli masz do nas jakieś pytania, 
nie czekaj - pisz na messengera, kontaktuj 

się z sekretariatem szkoły: 500408424, 
odwiedź Cechową Szkołę Rzemieślniczą 

w Gnieźnie. 


