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KURS FRYZJERSKI 
Rozpoczął się 20 kwietnia 2010r. i został 
zakończony 25 kwietnia. Uczestniczyło w nim sześć 
uczennic naszej szkoły. Kurs poprowadził mistrz  
fryzjerski. Dziewczęta uczyły się strzyŜenia w pióro, 
noŜem chińskim oraz przy uŜyciu maszynki. Poznały 
takŜe sposoby układania fryzur wieczorowych 
 z wykorzystaniem lokówki, prostownicy 

i termoloków.  Zajęcia były bardzo chwalone przez uczestniczki, które nie tylko chętnie  
ale i z ogromnym zaangaŜowaniem w nich uczestniczyły. „Pan, który nas uczył wszystko 
pokazywał powoli, powtarzał, pomagał nam. Na początku wydawało się to bardzo trudne,  
ale po kilku próbach udawało się. Szkoda, Ŝe kurs trwał tak krótko, wcale nie Ŝałuje, 
 Ŝe musiałam przychodzić w wolne dni.”- 
powiedziała Ania S.  

ZAJĘCIA Z TECHNOLOGII FRYZJERSTWA 
Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu w 
wymiarze 1 godziny. Uczestniczyło w nich siedem 
uczennic klasy trzeciej. Głównym celem zajęć było 
zwiększenie szans naszych absolwentek na zdanie 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Podczas tej dodatkowej godziny uczennice miały 
okazję pogłębiać zagadnienia związane  z pracą w zawodzie fryzjerki. Dziewczynki ćwiczyły 
umiejętności rozwiązywania testów i utrwalały fachowe słownictwo zawodowe.    

Op. B. Sarnowska 
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI 

Kurs rozpoczął się 30 października 2009 roku,  
a zakończył 21 grudnia 2009 r. Uczestniczyło w nim  
10 uczennic. Zajęcia realizowane były w dwóch 
pięcioosobowych grupach. Celem szkolenia było 
nabycie nowych umiejętności w zakresie stylizacji  
i zdobienia paznokci. Realizowany program kursu 
został podzielony na moduły:  I - Dermatologiczne 
schorzenia dłoni i paznokci, obowiązujących przepisów 
SANEPID i BHP, II - Metoda przedłuŜania paznokci 
metodą akrylową i Ŝelową, III - Zdobnictwo paznokci. 
KaŜdy etap realizowanego programu kończył się 
sprawdzeniem wiadomości. Wszystkie uczestniczki 
ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym i otrzymały 

zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie stylizacji paznokci. Judyta S. -  „Czy mi się podobał 
kurs? Bardzo! Widzisz, jakie mam paznokcie. JuŜ zrobiłam wszystkim moim koleŜankom. A tak 
powaŜnie, to wiem, Ŝe mam większe szanse znalezienia pracy. Mam nadzieję, Ŝe pracodawca 
chętniej przyjmie do pracy fryzjerkę i stylistkę paznokci w jednej osobie”.  


