
 

 

Szukasz zawodu, w którym wykorzystasz swoje zdolności 
manualne, zmysł artystyczny i poczucie estetyki? 

 

TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH 
Z ELEMENTAMI WIZAŻU 
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Oferujemy Ci możliwość kształcenia w znakomicie wyposażonej 
pracowni oraz atrakcyjną ofertę praktyk zawodowych  

w salonach fryzjersko — kosmetycznych.  

W technikum usług fryzjerskich nabędziesz umiejętności  
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, strzyżenia włosów, 

koloryzacji i stylizacji fryzur. Zajęcia z elementów wizażu 
poszerzą Twoje możliwości na rynku pracy. 



 

 

 
Szkolny konkurs 

na najciekawszą fryzurę wieczorową  

Współpraca ze Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach 
 Szkolenie "Wizaż i charakteryzacja"  
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Konkursy fryzjerskie 
Fryzura na czerwony dywan  - Konkurs „Mam zawód.  

Mam fantazję” 



 

 

Zajęcia praktyczne w pracowni fryzjerskiej 

Podczas zajęć w pracowni fryzjerskiej uczniowie nabywają umiejętności: 

- wykonywania stylizacji fryzur 

- wykonywania zmiany koloru włosów 

- pielęgnacji włosów i skóry głowy klienta 

- wykonywania makijażu i stylizacji paznokci 

- wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów 

- doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury 

- prowadzenia konsultacji z klientem z zakresu usługi fryzjerskiej 

- wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu  

   męskiego 

 

Uczniowie uczestniczą w miesięcznych praktykach zawodowych  

w salonach fryzjerskich w klasie II i III 
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Podczas nauki uczniowie korzystają  
z bezpłatnych kursów unijnych.  
takich jak: barberski, kosmetyczny,  
manicure, przedłużania i zagęszczania 
włosów. 
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Kursy i szkolenia 



 

 

 

Akcja charytatywna na rzecz na-
szej absolwentki Agnieszki Gil — 
malowanie buziek, czesanie  
warkoczyków zgromadzonym 
dzieciom oraz zbiórka pieniędzy 
do puszek. To wszystko  
w wydaniu naszych wspaniałych 
uczniów  

Pani Marta Aleksandrowicz, absolwentka i były nauczyciel przedmiotów 
zawodowych fryzjerskich naszej Szkoły oraz absolwent Konrad Wołek prowadzą 
bardzo ciekawe szkolenia dla uczniów TUF.  

 

Udział w akcjach charytatywnych 

Wizyty zawodoznawcze uczniów klas 7 i 8 

Malowanie twarzy 

podczas akcji  

„Misie ratownisie” 



 

 

 

Podstawowy adres służbowy 

2. wiersz adresu 

3. wiersz adresu 

4. wiersz adresu 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Tel.: 555 55 55 

Faks: 555 55 55 

E-mail: osoba@example.com 

Dewiza firmy. 

DZIEŃ 
OTWARTY 

Nasi zdolni uczniowie wykorzystują swoje 

umiejętności podczas imprez okolicznościowych 

na rzecz środowiska lokalnego. 



 

 

Artystyczne pasje uczennic z  usług fryzjerskich:   
Kamili Przepiórki i Emilii Olejnik 


