Sukcesy uczniów ZSSChiO w 41 KONKURSIE UCZNIÓW FRYZJERSTWA WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
W dniu 10 marca 2019r. w Jarosławiu odbył się 41 KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO zorganizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie
oraz Cech Rzemiosł Różnych w Jarosławiu. Do rywalizacji w czterech kategoriach przystąpiło
34 uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer, którzy odbywają zajęcia praktyczne u
pracodawców. Wykonując zadania konkursowe uczestnicy zaprezentowali swoje
umiejętności potwierdzając że fryzjer to zawód artystyczny, w którym aktualne trendy
dopasowują się do zmian naszego stylu życia. Tegoroczna edycja konkursu była szczęśliwa
dla uczennic naszej szkoły, które podczas ogłaszania wyników kilkakrotnie stawały na podium
odbierając gratulacje, nagrody i dyplomy:
Kategoria fryzjerstwo męskie
I miejsce - PAULINA WOJDYŁA klasa 2 f, mistrz szkolący Pani Ewa Płocica Zakład Fryzjerski
„UNO” w Jarosławiu
II miejsce - ALEKSANDRA MIZGIEL klasa 3 f, mistrz szkolący Pani Katarzyna Wróbel Salon
Fryzjerski „U Kasi” w Jarosławiu
Kategoria fryzura z fal i pierścieni na mokro a`la Monreo
I miejsce - MARTYNA BOCOŃ klasa 1f, mistrz szkolący Pani Ewa Płocica Zakład Fryzjerski
„UNO” w Jarosławiu
II miejsce - MARZENA DYNDAŁ klasa 1f, mistrz szkolący Pani Ewa Koszułap Salon Fryzjerski
w Jarosławiu
III miejsce - WIKTORIA STABRYŁA klasa 1f, mistrz szkolący Pani Elżbieta Hołysz Zakład
Fryzjerski w Jarosławiu
Kategoria fryzura ślubna z długich włosach
II miejsce - NATALIA WOJCIECHOWSKA klasa 3f, mistrz szkolący Pani Grażyna Olszańska
Zakład Fryzjerski w Jarosławiu
Serdecznie gratulujemy uczennicom umiejętności oraz sukcesów. Słowa uznania kierujemy
do Pracodawców - Pań które przygotowały młodzież do konkursu.
Niedzielnej imprezie barażowej towarzyszyły pokazy i prezentacje. ZSSChiO dołączył do
współorganizatorów przygotowując bufet z przekąskami. Młodzież z klas fryzjerskich
wykonywała zabiegi fryzjersko-kosmetyczne (masaż dłoni, strzyżenie męskie, upięcia i loki)
oraz prezentowała fryzury przygotowane na główkach fryzjerskich w szkolnych pracowniach.
W imieniu Dyrekcji szkoły serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w
organizację konkursu. Dziękujemy uczniom oraz Nauczycielom, którzy przygotowali i
prezentowali nasze stoiska.
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