
 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
PROJEKT „Katalog nowych możliwości” (1.2.1. PO WER ) 

Nazwa kursu Profesjonalny kurs stylizacji paznokci poziom I  

Nazwa instytucji 
szkolącej 

KONSORCJUM FIRM: TSL Szkolenia Monika Kaptur i Vellp Professional Beauty 
Expert –  Ewa Żabińska - Lubowiecka 

 

Czas trwania 
kursu 

od 19.02.2020 do 16.03.2020  

Miejsce szkolenia  Vellp Professional Beauty Expert, 40-486 Katowice ul.Mysłowicka 4/4  

 

Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
Trener 

prowadzący 
szkolenie 

19.02.2020 09:00 – 17:10 10 

Specyfika pracy stylisty paznokci  
-Cechy i obowiązki stylisty paznokci. 
-Zagadnienia prawne pracy w gabinecie stylizacji paznokci 
(prawne stan na 01.2020). 
-Urządzenie gabinetu i organizacja pracy w gabinecie stylizacji 
paznokci. 
-Znajomość przepisów BHP. 
-Higiena pomieszczeń. 
-Aseptyka, dezynfekcja, sterylizacja. 
-Zasady sanitarne w gabinecie stylizacji paznokci. 
-Wybrane elementy marketingu usług. 
-Piśmiennictwo. 

Ewa 
Żabińska-

Lubowiecka 

20.02.2020 09:00 – 17:10 10 

Środowisko pracy w gabinecie stylizacji paznokci  
-Anatomia paznokcia, dłoni i stóp. 
-Defekty i choroby płytki paznokciowej, dłoni i stóp. 
-Podstawy dermatologii i onkologii. 
-Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów. 
-Czynniki chemiczne, fizyczne, mechaniczne. 

21.02.2020 09:00 – 17:10 10 

Manicure / Pedicure 
Manicure: 
-biologiczny 
-frezarkowy 
-cążkowy 
-klasyczne malowanie paznokci ( kolor + french) 
-hybryda w manicure i pedicure 
-rytuał SPA 
-masaż dłoni 
-zabieg parafinowy 
 
Pedicure: 
-kosmetyczny 
-podstawy podologii 
-rytuał SPA 
-masaż stóp 
-zabieg parafinowy 

24.02.2020 09:00 – 17:10 10 

Manicure / Pedicure 
-Ćwiczenia praktyczne z w/w zakresu. 
-Praca na sobie 



 

 

 

Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
Trener 

prowadzący 
szkolenie 

25.02.2020 

 
09:00 – 17:10 10 

Manicure / Pedicure 
- Ćwiczenia praktyczne z w/w zakresu. 
- Praca na sobie 

26.02.2020 

 
 

09:00 – 17:10 10 

Zabiegi paznokci 
- ombre 
- ornamentny  
- folia transferowa 

27.02.2020 

 
 

09:00 – 17:10 10 

Zdobienie paznokci 
- geometria 
- sugger effect 
- bubble 

11.03.2020 

 
 
 

09:00 – 17:10 10 

Stylizacja paznokci żel UV 
Stylizacja paznokci metodą żelową: 
- kwadrat 
-pokrycie hybrydowe 
- french 
- zdobienie 

12.03.2020 

 
 
 

09:00 – 17:10 10 

Stylizacja paznokci żel UV 
Stylizacja paznokci metodą żelową: 
-migdał 
- pokrycie hybrydowe 
- french 
- zdobienie 

13.03.2020 

 
 
 

09:00 – 17:10 10 

Stylizacja paznokci żel UV 
Stylizacja paznokci metodą żelową: 
-migdał 
- pokrycie hybrydowe 
- french 
- zdobienie 

 

16.03.2020 

09:00 – 17:10 

10 

Stylizacja paznokci żel UV 
Stylizacja paznokci metodą żelową: 
-migdał 
- pokrycie hybrydowe 
- french 
- zdobienie 

 

17.03.2020 
 

09:00 – 17:10 10 
Zdobienie paznokci 
- french 

 

18.03.2020 

 
 
 

09:00 – 17:10 10 

Stylizacja paznokci żel UV 
Stylizacja paznokci metodą żelową: 
- naturalna płytka 
- pokrycie hybrydowe 
- french 
- zdobienie  

 



 

 

 

Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
Trener 

prowadzący 
szkolenie 

19.03.2020 

 
 
 

09:00 – 17:10 10 

Stylizacja paznokci żel UV 
Stylizacja paznokci metodą żelową: 
- kwadrat 
-pokrycie hybrydowe 
- french 
- zdobienie 

 

20.03.2020 

 
 
 
09:00 – 17:10 10 

Stylizacja paznokci żel UV 
Stylizacja paznokci metodą żelową: 
- kwadrat 
-pokrycie hybrydowe 
- french 
- zdobienie 

 

RAZEM 150 

 

Data 
Godziny  

od do 
Ilość 
godz. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 

16.03.2020 17:10-18:10 1 

EGZAMIN PRAKTYCZNY / EGZAMIN TEORETYCZNY 

Wykonanie stylizacji hybrydowej; 
żel na naturalnej płytce kwadrat, migdał, zdobienia na jednej, 
swojej dłoni. / Test wiedzy teoretycznej. 
Wręczenie certyfikatu i zaświadczenia MEN. 

 

 

 

 

 

 


