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Uczestnicy konkursu fryzjerskiego. 

 
 
 

 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI 

 
Młodzi adepci fryzjerstwa  
z Torunia, Leszna i Płocka 
brali w sobotę 26.10.2013 
udział w Międzyszkolnym 
Konkursie Fryzjerskim 
zorganizowanym przez ZSZ 
nr 6 Specjalną w Płocku  
w ramach realizacji unijnego 
projektu "W drodze do 
aktywności zawodowej". 
Dziesięcioro uczniów  
z pięciu szkół zmagało się  
z dwiema częściami 
konkursu pod hasłem  

"W południe i wieczorem". W części teoretycznej konkursowicze udzielali 
odpowiedzi na pytania testowe obejmujące zakres wiadomości przedmiotów 
zawodowych. Część praktyczna podzielona była na dwa etapy: czesanie fryzury 
dziennej, oraz wykonanie fryzury wieczorowej, koktajlowej lub kreatywnej. 
Fryzury  wykonywane na  główkach  treningowych oceniane były przez 
profesjonalne jury. Jurorzy zgodnie przyznawali, że poziom konkursu był bardzo 
wysoki i wyrównany. Trudno było wyłonić finałową czwórkę. Po burzliwych 
naradach komisja konkursowa przyznała  pierwsze miejsce Agnieszce Cytackiej 
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości  
w Płocku. Reprezentantki naszej szkoły Kinga Głowińska i Mariola Żabolicka 
otrzymały wyróżnienia. Wszyscy finaliści i półfinaliści otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody w postaci profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego wysokiej 
jakości. Zmagania konkursowe były doskonałą okazją do rozwijania umiejętności 
zawodowych oraz wymiany doświadczeń zarówno między uczniami jak również 
nauczycielami zawodów z różnych szkół.  
     Op: uczennice kształcące się w zawodzie fryzjer 

 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI 

We wrześniu i w październiku  2013 r. odbywały się zajęcia wyrównawcze  
z matematyki prowadzone przez panią Beatę Lewandowską.  Uczestniczyła w nich 
grupa pięciu uczniów ZSZ nr 6 w Płocku. Tematem zajęć były przedziały liczbowe, 
liczby całkowite oraz diagramy i wykresy procentowe. W zakresie wszystkich trzech 
zagadnień uczniowie ćwiczyli umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej  
w życiu codziennym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie 
interpretacji liczb całkowitych na termometrze, na osi czasu oraz za pomocą cech 
ukształtowania terenu oraz przychodów i wydatków. Ćwiczenia te pozwoliły 
uczniom na zrozumienie zasad wykonywania działań na liczbach przeciwnych. 
Efektem zajęć wyrównawczych z matematyki  jest uzyskiwanie przez uczniów 
lepszych wyników w nauce oraz zdobywanie i utrwalenie wiadomości, umiejętności  
i sprawności rozumienia elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych do 
funkcjonowania w środowisku.  Tekst: prowadząca zajęcia Beata Lewandowska 
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