
Branżowa Szkoła I st.
  fryzjer
  krawiec
  fotograf 
  obuwnik 

Technikum
  technik usług fryzjerskich 
  technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
  technik przemysłu mody
  technik stylista  (eksperyment pedagogiczny)
  technik obuwnik

Nauka trwa 3 lata
Można kontynuować 
naukę w BS II st.
zajęcia praktyczne  
u pracodawcy lub w szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
KREOWANIA  
WIZERUNKU
w Gdańsku

Nauka trwa 5 lata
Egzamin zawodowy = tytuł mistrza
Można zdawać maturę
Praktyki zawodowe w szkole i u pracodawcy

Rozpocznij naukę w najlepszej
i kreatywnej szkole!
Tylko ZSKW Gdańsk!
http://zskw.edu.gdansk.pl
e-mail: sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl
FB: ZSKW.Gdansk
Tel. 58 5530515, 58 5532892

ZSKW  
to doskonała baza dydaktyczna
profesjonalne pracownie do nauki zawodu, 
nowoczesne sale lekcyjne, 
rozbudowana baza sportowa (sala  
gimnastyczna, basen, siłownia, sala fitness)



TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - nauczysz się rozpoznawać materiały 
odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, 
szyć – w profesjonalnych pracowniach i w oparciu o najnowsze tech-
nologie i techniki komputerowe. Zdobyta wiedza pozwoli ci zostać 
projektantem mody, stylistą, organizatorem pokazów mody, konstruk-
torem odzieży.

KRAWIEC - to osoba, która konstruuje i szyje odzież lekką (np. bluz-
ki, sukienki), oraz ciężką (płaszcze, garnitury), sportową, dziecięcą  
i skórzaną. Krawiec zdejmuje miarę, doradza klientowi model odpow-
iedni do jego figury i stylu i wykonuje odzież.

TECHNIK STYLISTA – zawód łączący umiejętności z zakresu 
odzieżownictwa, fryzjerstwa i wizażu. Stylista wykorzystuje umiejęt-
ności projektowania i wykonywania kolekcji wyrobów odzieżowych, 
wiedzy z zakresu doboru barw kolorystycznych, fryzury i makijażu. 
Technik stylista to mistrz tworzenia wizerunku klienta.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – zawód dla osób posiadających 
wrażliwość estetyczną, wyobraźnię, sprawność manualną. Nauczysz 
się wykonywać zabiegi fryzjerskie (pielęgnacyjne i chemiczne), 
strzyżenia włosów za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzysta-
niem specjalistycznych aparatów, materiałów fryzjerskich oraz technik 
komputerowych. Zdobyta wiedza pozwoli na stylizację i projektowan-
ie fryzur zgodnie z potrzebami klienta.

FRYZJER - musi umieć prawidłowo ocenić stan włosów i skóry głowy 
oraz umieć wystylizować fryzurę mając do czynienia z każdym rodza-
jem włosów, do tego określić właściwości, zakres działania i rezultaty 
stosowania preparatów, oraz orientowania się w najnowszych tren-
dach mody.

FOTOGRAF – zawodowo zajmuje się wykonywaniem wszelkiego 
rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem, obróbką chemiczna oraz cyfrową 
materiałów fotograficznych, archiwizacja prac. Wykonuje zdjęcia do 
dokumentów, zdjęcia okolicznościowe (śluby, chrzciny, komunie, foto-
grafie szkolne), zdjęcia portretowe, reklamowe i reportażowe.

TECHNIK OBUWNIK/OBUWNIK – zawód dla ludzi kreatywnych, 
którzy podążają za aktualnymi trendami mody lub je wyznaczają. 
Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, materiałoznawstwa  
i technologii obuwia, co pozwoli  samodzielnie wykonywać różne 
modele butów i personalizować je zgodnie z oczekiwaniem klienta.

TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓB DEKORACYJNYCH – zawód 
dla osób cechujących się umiejętnościami plastycznymi. Podstawowe 
zadania to projektowanie i wytwarzanie rękodzielniczych wyrobów 
dekoracyjnych z tkaniny, haftu, koronki i dzianiny, opracowywanie 
warunków technicznych oraz technologii wytwarzania włókiennicze-
go wyrobu dekoracyjnego. Ponadto wykonywanie projektu plastycz-
nego włókienniczego wyrobu dekoracyjnego tj. oryginalnej odzieży 
lub jej zdobniczych elementów, tkaniny artystycznej, tkaniny użyt-
kowej itp. 


