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Jak długo trwa nauka?  

Nauka trwa 2  lata   

 

Czy będę zdawać egzaminy zawodowe?  

Tak. Zdajesz jeden egzamin, dz ięki któ remu uzyskujesz tytuł  technik usług 

kosmetycznych .  

Чи потрібно буде здавати професійний екзамен? 

Так. Здаєш один екзамен, завдяки якому отримуєш професію  Технік Косметичних послуг. 

 

Jaka jest  zdawalność?  

Najwyższa w okręgu ,  wynos i niemalże  100%. Nasi nauczycie le  są egzaminatorami 

Okręgowej Komis ji  Egzaminacyjne j .  

Яка є прохідність? 

Найвища в окрузі, майже 100%. Наші вчителі є екзаменаторами Окружної Екзаменаційної 
Комісії. 

 



 

Czy muszę mieć zdaną maturę?  

Nie .   

Чи потрібно мати здане ЗНО/підсумкові екзамени? 

Ні. 

 



Czy  szko ła  j es t  p ła tna?  

Jest  bezpłatna .  

Чи школа є платною? 

Школа є безкоштовною. 

 

Jak wyglądają zajęcia?  

Wszystkie  zajęc ia (wykłady i  ćwiczenia) odbywają się  w małych grupach.  

Як виглядають заняття? 

Всі заняття ( лекції та практичні заняття ) відбуваються в малих групах. 

 

Jak wyglądają pracownie?  

W Naszych praco wniach poczujesz się  jak w prawdziwym gabinec ie  kosmetycznym.  

Nowoczesny design , wysokie j  klasy spr zęty i  profesjonalne  kosmetyki sprawią ,  że  

nauka będzie  przyjemnośc ią .  

Як виглядає  лабораторії? 



В наших лабораторіях відчуєш себе, як в справжніх косметичних кабінетах. Сучасний дизайн, 
обладнання високого класу, та професійна косметика зроблять, що наука буде приємною. 

Czy jest  to  kierunek tylko dla młodzieży?  

Nie  tylko… W każdym wieku można  zreal izować swoje  marzenia.  Poradzisz so bie .  

Pamiętaj :  zajęcia są od poniedziałku d o piątku.  

Чи то напрямок лише для молоді? 

Не лише… В кожному віці можна реалізувати свої мрії. Ти можеш це зробити. Пам’ятай : заняття 
відбуваються з понеділка по п’ятницю . 

Czy są praktyki?  

Tak. Szkoła zapewnia  praktyki zawodo we zarówno w p ierwszym jak i  drugim roku 

nauki n ie  tylko na terenie  Zie lone j  Góry.  

Dodatkowo słuchaczk i I I  roku w ramach pracowni przy jmują kl ientki .  Jest  to  bardzo 

dobra forma oswojenia się  z przyszłą pracą w gab inecie  kosmetycznym.  

Чи є професійна практика? 

Так. Школа забезпечує професійну практику як і в першому, так і на другому році навчання, не 
тільки на теренах Зеленої Гури. 

 

Додатково учні 2 – го року в межах лабораторії приймають клієнтів. Це є дуже хороша форма 
освоєння майбутньої професії у косметологічному кабінеті. 

 

Gdzie mogę pracować po tym kierunku?  

Po tym kierunku możesz praco wać w salonie  kosmetycznym, salonie  odnowy 

biologiczne j ,  salonach urody, SPA, gab inetach pie lęgnacji  d łoni i  stóp , f irmach 

kosmetycznych, lub we własnym gabinecie  kosmetycznym  

Де можна працювати після навчання? 

Після навчання можна працювати в косметичному салоні, оздоровчому салоні, салонах краси, 
СПА, кабінетах догляду за руками та стопами, косметичних фірмах, або у власному 
косметичному кабінеті. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Dlaczego warto?  

Niepowtarzalna atmosfera szkoły,  przy jazny stosunek nauczyc ie l i  do uczniów,  imprezy 

szkolne ,  wycieczki sprawią,  że  będziesz  często  mile  wspominał  ten czas.  A z d rugie j  

strony przekazywanie  tylko potrzebnej  wiedzy i  nac isk  na umie jętności  praktyczne  

sprawi,  że  nie  będzie  problemu ze  znalezieniem pracy .  

Чому воно того варте? 



Неповторна атмосфера школи, дружні стосунки вчителів до учнів, шкільні вечірки, поїздки – 
згадуватимеш  з теплом той час. А з іншого боку, даємо лише  необхідні знання  і наголошуємо  
на практичних уміннях, що зробить безпроблемним пошук роботи.  

Jakie przedmioty są  na tym kierunku?  

Na tym k ierunku będziesz s ię  uczyć w ciągu 2  lat :  

• Anal izowanie  budowy i  f izjo logi i  organizmu  

• Anal izowanie  budowy i  f izjo logi i  skóry  oraz diagnozowanie  stanu skóry  

• Przygotowanie  i  zastoso wanie  surowców kosmetycznych  

• Rozpoznawanie  zmian  chorobowych skóry  

• Określanie  wpływu odżywiania na stan  skóry i  przydatków oraz dobór  diet  

• Posługiwanie  s ię  język iem n iemieckim lub angie lskim w kosmetyce  

• Przestrzeganie  przepisów BHP w salon ie  kosmetycznym  

• Udzie lanie  pierwsze j  pomocy w stanach zagrożenia życ ia i  zdrowia  

• Stosowanie  technik f izykalnych w kosmetyce  

• Wykonywanie  zab iegów pie lęgnacyjnych twarzy i  c iała  

• Wykonywanie  zab iegów pie lęgnacyjnych dłoni i  stóp  

• Wykonywanie  zab iegów up iększających  naturalną płytkę  paznokcia  

• Wykonywanie  zab iegów up iększających  i  pie lęgnacyjnych oczu  

• Wykonywanie  makijażu twarzy  

• Wychowanie  f izyczne  

• Praktyka zawodowa  

 

Nauka kończy się egzaminem zawodowym zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie 

kwalif ikacji  FRK.04 -  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych . 
 

Які предмети є на цьому напрямку? 

На цьому напрямку будеш навчатися протягом 2 – ох років : 

• Аналіз будови та фізіології організму 
• Аналіз будови та фізіології шкіри, а також діагностування стану шкіри 



• Приготування та застосування косметичних препаратів 
• Розпізнання хвороб них шкірних змін 
• Визначення впливу харчування на стан шкіри та додатків, а також підбір дієти 
• Використання німецької або англійської мов в косметології 
• Дотримання правил безпеки та гігієни праці в косметичному салоні 
• Надання першої медичної допомоги в станах загрози життю та здоров’ю  
• Використання фізичних технік в косметології  
• Виконання  процедур  догляду за обличчям та тілом 
• Виконання процедур  догляду за долонями та стопами 
• Виконання процедур прикрашаючи природну нігтьову пластину 
• Виконання процедур візажу та догляду  за очима 
• Виконання макіяжу обличчя  
• Фізичне виховання  
• Професійна практика 

Nauka kończy się egzaminem zawodowym zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji 
FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. 

Навчання  закінчується зовнішнім професійним екзаменом, що підтверджує  отримання 
кваліфікації FRK.04 – виконання косметичних процедур  

UWAGA!!!  UWAGA!!!  UWAGA!!!  UWAGA!!!  UWAGA!!!  UWAGA!!!  UWAGA!!! 

UWAGA!!!  UWAGA!!  

               УВАГА!!!УВАГА!!!УВАГА!!!УВАГА!!!УВАГА!!!УВАГА!!!УВАГА!!!УВАГА!!!УВАГА!!! 

W latach 2021-2023 real izujemy projekt  unijny  podnoszący kwal if ikac je  zawo dowe.  

Możesz bezpłatnie  wziąć udział  w kursach:  

Styl izacja wizerunku, Podologia,  Nowo czesne  techniki  Anti  -  ageing , Styl izacja brwi i  

rzęs .  
В 2021 – 2023 роках реалізуємо проєкт Європейського Союзу , що підвищує професійну 

кваліфікацію. 

Є можливість безкоштовної  участі у курсах: 

Стилізація макіяжу, Подологія, Сучасні анти – вікові технології , Стилізація брів та вій. 

 

 



 

 

 

 


