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Kurs był dla nas bardzo interesujący. Cieszymy się, że mogliśmy w nim 
wziąć udział. 

Dziewczyny ćwiczą układanie 
wiązanki okolicznościowej. 

Uczestnicy zajęć z całą pewnością będą potrafili 
napisać CV i list motywacyjny- a te umiejętności 

przydadzą się już wkrótce. 
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KURS BUKIECIARSTWA 
Wraz z końcem kwietnia ruszył kurs bukieciarstwa II stopnia. 
Jego uczestnikami było 10 dziewcząt z ZSZ, które ukończyły 
wcześniej kurs I stopnia. Przez trzy pracowite weekendy 
kursantki poznawały tajniki b bukieciarstwa. Uczyły się min. 
spiralnego układania kompozycji, dekorować stoły, tworzyć 
kompozycje z kwiatów ciętych i doniczkowych. Największą 
popularnością cieszyły się zajęcia z florystyki ślubnej. 
Dziewczęta wykorzystywały różne rodzaje wiązanek ślubnych 
oraz dekoracje samochodów. Zajęcia cieszą się ogromna 
popularnością o czym świadczy 100 % frekwencja. Kurs 
zakończy się wraz z końcem maja.  
 

KURS KELNER – BARMAN 
W dniach od 22 lutego do 28 kwietnia 2013 r. 10 uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej  uczestniczyło w barman”. Kurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem  gdyż, na 10 miejsc, chęć 
uczestniczenia w zajęciach zgłosiło 37 kandydatów.    
Tematyka spotkań obejmowała zakres działalności zakładu 
gastronomicznego, wyposażenie, organizację i obsługę przyjęć  

i bankietów oraz przekąski 
koktajlowe, miksowanie 
drinków i zasady serwowania. 
Ponadto uczestnicy kursu 
musieli zgłębić wiedzę  
z zakresu rozliczania i obsługi 
kas fiskalnych. 
Na zakończanie w ramach 
egzaminu sprawdzającego 
zakres zdobytej wiedzy      
 i umiejętności  kursanci 
musieli samodzielnie 
przygotować przekąski  
i napoje, udekorować bufet, 
nakryć do stołu oraz obsłużyć 
klientów. Egzamin zakończył 
się sukcesem – wszyscy  
z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs.   

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

W miesiącu marcu uczestnicy zajęć  
z przedsiębiorczości realizowanych  
w ramach unijnego projektu „W drodze do 
aktywności zawodowej” zostali zapoznani 
z pojęciem, przyczynami, rodzajami 
bezrobocia i jego skutkami. Omówiono 
również sposoby zapobiegania i walki  
z bezrobociem. Młodzież dowiedziała się 
na czym polega aktywna  i pasywna 
polityka państwa na rynku pracy. Zajęcia 
prowadzi pani V. Kopczyńska. 
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