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Celem kursu jest ugruntowanie i pog³êbienie wiedzy z zakresu ogólnych 
wiadomoœci obejmuj¹cych czêœæ pisemn¹ egzaminu czeladniczego            
i mistrzowskiego.

CZAS TRWANIA: 

24 godziny (zajêcia odbywaj¹ siê w 2 weekendy  sobota i niedziela w godz.9-16)

MIEJSCE ZAJÊÆ: 

Szko³a Wiza¿u & Stylizacji Anity Folaron, ul. Poznañska 111, Poznañ-Skórzewo

ADRESACI KURSU:

Kurs skierowany jest do osób, które posiadaj¹ przygotowanie zawodowe, 
wykonywa³y zawód i spe³niaj¹ warunki dopuszczenia do egzaminu 
czeladniczego lub mistrzowskiego zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 wrzeœnia 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, 
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzaj¹cego przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieœlniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., 
pozycja 1117).

,



PROGRAM KURSU:

Obejmuje zarówno tematykê zajêæ teoretycznych jak i praktycznych

Przygotowanie do czêœci pisemnej egzaminu 
 

rachunkowoœæ zawodowa, rysunek zawodowy, dokumentacja dzia³alnoœci gospodarczej, 
podstawowe zasady ochrony œrodowiska, przepisy i zasady bezpieczeñstwa i higieny 
pracy oraz ochrony przeciwpo¿arowej, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa 
problematyka z zakresu podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej i zarz¹dzania 
przedsiêbiorstwem (w przypadku egzaminu mistrzowskiego dodatkowo psychologia, 
pedagogika i metodyka nauczania). 

Trenerzy: Doœwiadczeni i wykwalifikowani szkoleniowcy ³¹cz¹cy wiedzê teoretyczn¹        
i praktyczn¹. 

Miejsce zajêæ: Szko³a Wiza¿u & Stylizacji Anity Folaron

Przygotowanie do etapu praktycznego i czêœci ustnej egzaminu  

Etap praktyczny ma na celu praktyczne wykonanie makija¿y pod nadzorem trenerów 
wraz z ich szczegó³ow¹ analiz¹ oraz omówienie zakresu i przebiegu etapu praktycznego   
i czêœci ustnej egzaminu z uwzglêdnieniem standardów wymagañ egzaminacyjnych oraz 
sposobu oceniania przez komisjê egzaminacyjn¹. 

Trenerzy: Profesjonalni wiza¿yœci ze Szko³y Wiza¿u & Stylizacji Anity Folaron, 
wspó³pracuj¹cy z Wielkopolsk¹ Izb¹ Rzemieœlnicz¹ w Poznaniu.

Miejsce zajêæ: Szko³a Wiza¿u & Stylizacji Anity Folaron

Na zajêcia zapraszamy z w³asnymi kosmetykami, kompletem pêdzli oraz                 
z modelami i modelkami. Szko³a Wiza¿u & Stylizacji Anity Folaron pomaga             
w organizacji modelek i modeli, ale ich nie zapewnia.

CENA KURSU

Kurs czeladniczy:  

Kurs mistrzowski: 

Cena kursu obejmuje komplet materia³ów, zaœwiadczenie ukoñczenia kursu 

przygotowuj¹cego lub mistrzowskiego oraz uprawnia do zni¿ki w op³acie za 

590 PLN

690 PLN

Etap teoretyczny obejmuje zakres tematyczny obowi¹zuj¹cy na egzaminie:



Program kursu zapewnia kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu fryzjer 

na dziale damskim i mêskim. Ponadto uczymy prowadzenia salonu fryzjerskiego, 

podstaw marketingu i organizacji pracy. 

Koszt egzaminu czeladniczego dla uczestników kursu wynosi 510 PLN.

Pracownik posiadaj¹cy tytu³ czeladnika to sprawdzony fachowiec po¿¹dany na rynku 

pracy. Dokument ten uwiarygodnia kompetencje w oczach pracodawcy i otwiera nowe 

perspektywy zawodowe, daj¹c siln¹ i potwierdzon¹ pozycjê specjalisty w bran¿y na 

rynku polskim oraz w krajach UE.

UWAGA! Maj¹c na wzglêdzie Pañstwa pe³ne zadowolenie uprzejmie prosimy przed 

zapisaniem siê na kurs o przes³anie do Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu 

na adres: oswiata@irpzonan.com.pl zeskanowanych dokumentów potwierdzaj¹cych 

spe³nienie warunków dopuszczenia do egzaminu w celu upewnienia siê o mo¿liwoœci 

przyst¹pienia do egzaminu po ukoñczeniu w/w kursu.

DLA OSÓB SPOZA POZNANIA:

Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z noclegu w hotelu po³o¿onym w s¹siedztwie Szko³y 
Wiza¿u & Stylizacji Anity Folaron w cenie 60 z³/doba, tel.: 61 868 22 90 (wymagana 
wczeœniejsza rezerwacja) lub Goœciñca pod Brzozami: www.podbrzozami.pl

ZAPISY NA KURS: 

Wielkopolska Izba Rzemieœlnicza w Poznaniu
Wydzia³ Oœwiaty 
Monika Nowicka
tel.: 61 8 593 581 lub 61 8 593 522
e-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl

TERMIN KURSU ZOSTANIE USTALONY PO ZEBRANIU 

10-OSOBOWEJ GRUPY.

Ka¿dy uczestnik po ukoñczeniu kursu bêdzie móg³ przyst¹piæ  do egzaminu 

czeladniczego i uzyskaæ tytu³u czeladnika cenionego przez pracodawców w kraju i 

zagranic¹.
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