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Informacje ogólneInformacje ogólneInformacje ogólneInformacje ogólne
Tytuł projektu:

„Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w 
środowisku międzynarodowym” realizowanego w ramach 
projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach 
programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Termin staŜu: 

17.02.2019 r. - 08.03.2019 r.

Miejsce: 

Rimini, Włochy



Informacje o stażu:
Miejsce pracy
Workplace

Salon znajduje się w Rimini na 
ulicy Via Roma 62.

The hair salon is located in 
Rimini on Via Roma 62.



W salonie fryzjerskim pracuje 6 fryzjerów.  Część z 
nich pracuje tylko w weekendy. Pracownicy są bardzo 

mili i wyrozumiali.

There are 6 hairdressers in the hairdressing salon. 
Some of them work only on weekends. 

Hairdressers are kind and understanding.



Salon fryzjerski podzielony jest na 2 części: damski i męski. 
W salonie damskim znajduje się 5 stanowisk roboczych
i 2 myjnie. Natomiast w części męskiej są 3 stanowiska, 

1 myjnia, półka z kosmetykami do odsprzedaŜy, poczekalnia
i recepcja.

The hairdresser's salon is 
divided into two parts:  

women's and men's. In the 
hairdressing salon for 
women there are 5 

workstations. In the male 
part there are three 

workstations, shelves with 
cosmetics for resale and a 

waiting room
and reception.



Hairdressers



Barbers





Do moich obowiązków naleŜało m.in.: mycie i masaŜ 
włosów i skóry głowy, asystowanie przy zabiegach, 
dezynfekowanie aparatów, narzędzi i przyborów,  

oczyszczanie stanowisk pracy.

My duties included washing my hair, helping with 
treatments, cleaning tools and apparatus, cleaning 

workstations.



Wykonywałam równieŜ modelowanie i suszenie włosów, 
układanie fryzury,  kręcenie i prostowanie włosów.

I also dealt with modeling and drying hair, creating hairstyles, 
twisting and straightening hair.



StrzyŜenie włosów
Haircut



CZAS WOLNYCZAS WOLNYCZAS WOLNYCZAS WOLNY

Podczas staŜu zawodowego mieliśmy okazję zwiedzić 
wiele ciekawych miejsc.  Oprócz Rimini, gdzie 

mieszaliśmy, widzieliśmy m.in.:  przepiękną Wenecję, 
której zabytki zrobiły na mnie duŜe wraŜenie,  

klimatyczne San Marino i małe miasteczko 
Santarcangelo. 



Rimini





Wenecja





San Marino





Santarcangelo





Hotel

Podczas wyjazdu mieszkaliśmy w hotelu New Jolie. 
Wystrój hotelu był bardzo ładny, a obsługa zawsze słuŜyła 

nam pomocą. 



Kucharze rozpieszczali nas pysznym jedzeniem. 




