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 Naukę przedmiotów zawodowych 
i ogólnokształcących realizować będziesz 
w szkole. Swoje praktyczne umiejętności 
rozwijać będziesz u pracodawcy lub    
w pracowniach fryzjerskich na terenie szkoły. 
 

Jeśli wybierzesz naukę w tej klasie:
-  możesz kształcić się w wybranych przez 
siebie zawodach (np.: cukiernik, elektryk, 
sprzedawca),
- przedmioty ogólnokształcące są reali- 
zowane w szkole,
- przedmioty teoretyczne w ramach kształce-
nia kursowego,
- praktyki odbywają się w zakładach rzemieśl-
niczych,
- uczestniczysz w zajęciach praktycznych jako 
młodociany pracownik na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Tobą a zakładem pracy.

Poznaj zawód przez praktyczną 
naukę, nie bój się nowych wyzwań 
w pracy.

KIERUNEK FRYZJER

Myślisz o pracy w studiach graficznych                  
i fotograficznych, agencjach reklamo-
wych, laboratoriach policyjnych, redak-
cjach gazet, wydawnictwach, drukar-
niach, telewizji lub wytwórniach filmo-
wych?

To kierunek właśnie dla Ciebie!

Interesujesz się fotografią? 
Jesteś wrażliwy na estetykę?

Chcesz się nauczyć:
- rejestrowania i obróbki obrazu,
- organizacji planu zdjęciowego,
- wykonywania prac graficznych oraz 
projektów multimedialnych?
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W naszym liceum:
- uczysz się w klasach ogólnokształcących,
- od klasy drugiej możesz korzystać z dodat-
kowych zajęć z wybranych przez Ciebie przed-
miotów maturalnych,
- masz możliwość poszerzania wiedzy                       
z obowiązkowych przedmiotów maturalnych 
dzięki dodatkowym godzinom lekcyjnym,
- masz okazję uczyć się języków obcych                
w systemie podstawowym i rozszerzonym,
- możesz uczestniczyć w ciekawych projektach 
unijnych.

Zyskasz praktyczne umiejętności
dotyczące:
- podstaw ekonomii umożliwiającej pro-
wadzenie działalności gospodarczej,
- zasad Public Relations (kształtowanie 
opinii publicznej),
- prawa, etyki i kultury zawodowej,
- historii sztuki i rysunku.

Zapewnimy Ci zajęcia praktyczne na 
terenie szkoły w nowocześnie wyposa-
żonych pracowniach.

Interesujesz się reklamą, pracą
w mass mediach, chcesz zostać 
specjalistą od Public Relations?

Kształcąc się w tym kierunku, uzyskasz
wiedzę    w zakresie:
- marketingu,
- grafiki komputerowej,
- organizacji i psychologii reklamy,
- fotografii oraz technik poligraficznych.

Lubisz podróżować,poznawać świat
i ciekawych ludzi?Połącz ciekawy zawód 
z  życiową pasją

Jeśli zdecydujesz się na ten kierunek:
- zdobędziesz wysokie kwalifikacje           
w dziedzinie wizażu i stylizacji fryzur,
- opanujesz techniki strzyżenia inspiro-
wane najnowszymi trendami w modzie,
- nauczysz się systemu trwałego prosto-
wania włosów, stylingu,
- poznasz innowacyjne techniki kolory-
zacji.

Zapewniamy zajęcia praktyczne na tere-
nie szkoły w dwóch nowocześnie wypo-
sażonych pracowniach fryzjerskich.

W przyszłości możesz pracować w:
- hotelach i biurach podróży,
- agroturystyce i ekoturystyce,
- jednostkach samorządu terytorialnego.

Czujesz potrzebę upiększania świata? 
Posiadasz wrażliwość estetyczną                
i wyobraźnię?

Chcesz rozwijać swoją kreatyw-
ność oraz wykorzystywać swoją 
pasję i predyspozycje, a przy tym 
zdobyć zawód z tradycją i przyszło-
ścią?

Dołącz do nas!
Wybierając ten kierunek,uzyskasz 
wiedzę w zakresie:
- geografii turystycznej,
- obsługi ruchu turystycznego,
- informacji turystycznej,
- ekonomii, prawa i marketingu 
w turystyce.
- możesz prowadzić własną 
działalność gospodarczą.


