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KURS MANICURE I MODELOWANIA PAZNOKCI 

Kurs rozpoczął się 30 października 2009 r. Zajęcia 
realizowane były w dwóch grupach: I grupa - 5 osób  
i II grupa - 6 osób. Celem szkolenia było nabycie 
nowych umiejętności w zakresie manicure  
i modelowania paznokci. Realizowany program 
obejmował wiedzę na temat rozróŜniania zmian w 
obrębie paznokci,  obowiązujących przepisów 
SANEPID-u i BHP, podstawowych zabiegów 
pielęgnacyjnych dłoni, technik przedłuŜania  metodą 
akrylową i Ŝelową oraz  zdobnictwa paznokci róŜnymi 
metodami. 27 marca 2010 r. odbył się egzamin  

z umiejętności praktycznych, który  ukończyły wszystkie uczestniczki.  
Marzena M. UwaŜam, Ŝe zorganizowanie tego kursu było dobrym pomysłem. Nauczyłam się dbać  
o paznokcie. Myślę, Ŝe ta umiejętność na pewno przyda mi się przyszłym Ŝyciu. 
 

KURS KIEROWCY WÓZKA WIDŁOWEGO Z NAP ĘDEM SILNIKOWYM 
Rozpoczął się 13 listopada br. i został zakończony 20 stycznia 2010r. Celem szkolenia było 
przygotowanie uczniów do samodzielnej obsługi wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie 
wewnątrzzakładowym oraz przygotowanie do wymiany 
butli gazowych (propan-butan) w wózkach jezdniowych. 
Kurs składał się z części teoretycznej, mającej na celu 
między innymi poznanie budowy wózka jezdniowego, 
urządzeń gazowniczych, oraz praktycznej nauki jazdy.  W 
styczniu uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu 
końcowego, który pomyślnie zaliczyło 9 uczniów.  

19 lutego 2010r. odbyło się uroczyste wręczenie 
certyfikatów ukończenia szkolenia, oraz zaświadczeń 
kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu 
bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 
Oddział w Płocku. 
Pan Zenon Butkiewicz, który prowadził kurs wyraził 
swoje uznanie dla pracowitości i zaangaŜowania uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Pochwalił uczestników 
za to, Ŝe zawsze byli przygotowani do zajęć i chętnie  
w nich uczestniczyli.  

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII A i B 
 

12 marca 2010 roku  rozpoczął się długo oczekiwany i cieszący 
się ogromnym zainteresowaniem kurs prawo jazdy. W wyniku 
rekrutacji na kurs zakwalifikowano 17 osób. Troje z nich 
uczestniczy jednocześnie  w kursie prawa jazdy kategorii A i B.  
Piotr S. Bardzo cieszę się, Ŝe udało mi się dostać na kursy. Jak 
wszyscy czekałem na nie z niecierpliwością.  Kursy te będą 
niezwykle przydatne, nie tylko w pracy zawodowej ale i w Ŝyciu 
osobistym. Jestem bardzo zadowolony.          Krzysztof Podraska 


