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Załącznik nr 1 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

       Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów zawodowych, specjalistycznych wraz  

 z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół   

 Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem nr RPLD.11.03.01-10-0008/21  pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanym  

 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

 na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania 

 XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

 Kody i nazwy zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 

     80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego, 

     80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego. 

dla uczniów 

 

Część I 

zamówienia 

 

24 uczniów 

6 grupy 

 x 7 uczniów 

50 godzin/ 

grupę 

 

16 spotkań 

200 

godzin 

dla  

4 grup 

Miejsce kursu: szkoła. 

 

Cel szkolenia: 
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Kurs 

charakteryzator 

teatralno-filmowy 

 

 

 

x 3 godziny 

1 spotkanie 

x 2 godziny 

Nabycie umiejętności tworzenia spójnych stylizacji przy tworzeniu 

własnych projektów, przy tworzeniu projektów telewizyjnych, sesji 

zdjęciowych, inspiracja stylizacji na przestrzeni wieków. Do pracy  

w teatrze, w firmach reklamowych, sesjach zdjęciowych, na planie 

zdjęciowym, we własnej działalności. Zwiększenie szans na  rynku 

pracy poprzez dodatkowe kompetencje zawodowe. 

 

Program: 

1. Kształt twarzy – symetria twarzy 

2. Postrzeganie twarzy, fryzury,  dodatków na przestrzeni wieków 

3. Podstawy techniki makijażu twarzy 

4. Makijaż kobiety i mężczyzny 

5. Wybrane techniki charakteryzy teatralno-filmowej 

6. Przykładowe makijaże, efekty specjalne, akcesoria i środki 

7. Stylizacja pełna 

 

Wszystkie materiały dydaktyczne i inne niezbędne  

do przeprowadzenia szkolenia zapewnia wykonawca szkolenia. 

 

Zaświadczenie o nabyciu kompetencji. 



Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0008/21  pn. „KREACJE Z KLASĄ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Efekty kształcenia: 

Uczeń po kursie potrafi aplikować kosmetyki do charakteryzacji,  

zna podstawowe techniki charakteryzacji np. cieniowanie, efekty 

trójwymiarowe, postarzanie i odmładzanie postaci, efekty specjalne, 

charakteryzacja imitująca rasy, makijaż sceniczny, charakteryzacja 

amantowska i naśladowcza. Uczeń zna środki i narzędzia 

charakteryzatorskie i potrafi je stosować.  

 

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji w oparciu o jednolite 

kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach ustalonych 

następujących etapów: 

Etap I – Zakres - zdefiniowanie grupy docelowej objętej wsparciem  

oraz wybranie obszaru interwencji  EFS, który będzie poddany ocenie 

Etap II – Wzorzec – zdefiniowanie  standardu wymagań 

Etap III – Ocena - przeprowadzenie weryfikacji  na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu  szkolenia 

Etap IV – Porównanie -  porównanie uzyskanych wyników etapu III 

(ocena)  z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 

kształcenia) po zakończeniu szkolenia. 
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Część II 

zamówienia 

 

Kurs makijażysta 

24 uczniów 

4 grupy 

 x 6 uczniów 

32 godziny/ 

grupę 

 

10 spotkań 

x 3 godziny 

 

1 spotkanie 

x 2 godziny 

128 

godzin 

dla 4 

grup 

Miejsce kursu: szkoła 

 

Cel szkolenia: 

Rozwijanie umiejętności i kompetencji zawodowych w celu 

zwiększenia szans na rynku pracy. Przyswojenie wiedzy z podstaw 

makijażu w celu zwiększenia samodzielności do jego wykonania. 

 

Program: 

1. Koloryt  twarzy –analiza kolorystyczna, a kształt twarzy-

korygowanie 

2. Proporcje twarzy, a fryzura i dodatki 

3. Podstawowe techniki makijażu twarzy 

4. Kamuflaż  twarzy, korygowanie niedoskonałości 

5. Makijaż kobiety 

6. Makijaż mężczyzny 

7. Wykończenie makijażu i efekty specjalne 

8. Trendy w makijażu 

9. Klejenie rzęs i kępek 
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Wszystkie materiały dydaktyczne i inne  niezbędne 

 do przeprowadzenia szkolenia zapewnia  wykonawca szkolenia. 

Zaświadczenie o nabyciu kompetencji. 

 

Efekty kształcenia: 

Uczeń zna podstawy techniki makijażu i potrafi go wykonać. 

Uczeń zna techniki  kamuflażu i korygowania niedoskonałości. 

Uczeń zna  rodzaje makijażu: biznesowy, okazjonalny, ślubny, 

telewizyjny oraz makijaż kobiety i mężczyzny. 

Uczeń zna najnowsze trendy w makijażu. 

Uczeń potrafi kleić rzęsy i kępki. 

 

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji w oparciu o jednolite 

kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach ustalonych 

następujących etapów: 

Etap I - Zakres- zdefiniowanie grupy docelowej objętej wsparciem 

oraz wybranie obszaru interwencji  EFS, który będzie poddany ocenie 

Etap II – Wzorzec – zdefiniowanie  standardu wymagań 

Etap III – Ocena -  przeprowadzenie weryfikacji  na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu  szkolenia 
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Etap IV – Porównanie -  porównanie uzyskanych wyników etapu III 

(ocena)  z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 

kształcenia) po zakończeniu szkolenia. 

Część IIII 

zamówienia 

 

Kurs savoir vivre 

na co dzień  

i w miejscu pracy 

24 uczniów 

4 grupy 

 x 6 uczniów 

12 godzin/ 

grupę 

 

6 spotkań 

x 2 godziny 

48 

godzin 

dla 4 

grup 

Miejsce kursu: szkoła. 

 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma za zadanie rozwijanie umiejętności w zakresie 

komunikacji biznesowej, odczytywanie mowy ciała, nawiązywanie  

i utrzymywanie relacji biznesowych, a także standardów dress code 

Zakres merytoryczny szkolenia  obejmuje zarówno wiedzę 

teoretyczna jak i  praktyczne zastosowanie tej wiedzy w formie 

ćwiczeń. 

 

Program: 

1. Rola etykiety w życiu zawodowym i towarzyskim 

2. Komunikacja w biznesie 

3. Procedencja i spotkania biznesowe 

4. Etykieta ubioru służbowego 
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Wszystkie materiały dydaktyczne  i inne niezbędne  

do przeprowadzenia szkolenia zapewnia  wykonawca szkolenia. 

 

Zaświadczenie o nabyciu kompetencji. 

 

Efekty kształcenia: 

Uczeń po odbyciu kursu zna zasady komunikacji biznesowej, zasad 

savoir-vivre, wie co to jest etykieta i jak ją stosować, jak prezentować 

własną firmę p.odczas różnego rodzaju spotkań. Posiada 

umiejętności i kompetencje  zwiększające szanse na rynku pracy 

 

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji w oparciu o jednolite 

kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach ustalonych 

następujących etapów: 

Etap I - Zakres- zdefiniowanie grupy docelowej objętej wsparciem 

oraz wybranie obszaru interwencji  EFS, który będzie poddany ocenie 

Etap II – Wzorzec – zdefiniowanie  standardu wymagań 

Etap III – Ocena -  przeprowadzenie weryfikacji  na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu  szkolenia 
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Etap IV – Porównanie -  porównanie uzyskanych wyników etapu III 

(ocena)  z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 

kształcenia) po zakończeniu szkolenia. 

Część IV 

zamówienia 

 

Kurs nowoczesny 

marketing 

24 uczniów 

 

 

4 grupy 

 x 6 uczniów 

8 godzin/ 

grupę 

 

4 spotkania 

x 2 godziny 

32 

godziny 

dla 4 

grup 

Miejsce kursu: szkoła. 

 

Cel szkolenia: 

Zdobycie wiedzy w zakresie  nowych, innowacyjnych zasad  

pozyskiwania klienta – jak z nim rozmawiać, co zrobić aby go 

utrzymać, jak budować pozytywny wizerunek firmy. Zdobycie 

umiejętności  interpersonalnych i kompetencji zawodowych.  

                                                 

Program: 

1. Poszukiwanie potencjalnych klientów 

2. Metody poszukiwania potencjalnych klientów 

3. Wskazówki ułatwiające poszukiwanie klientów 

4. Planowanie rozmowy z klientem 

 

Wszystkie materiały dydaktyczne  i inne niezbędne  

do przeprowadzenia szkolenia zapewnia  wykonawca szkolenia. 
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Zaświadczenie o nabyciu kompetencji. 

 

Efekty kształcenia: 

- znajomość zasad wyboru i  pozyskiwania klientów 

- umiejętność: 

   - efektywnego zarządzania kontaktem z klientem 

   - analizowania  informacji o kliencie i dostosowania oferty 

   - stosowania taktyk pozyskania nowego klienta 

   - pokonywania obiekcji zgłaszanych przez klientów w procesie 

     prospectingu. 

 

Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji w oparciu o jednolite 

kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach ustalonych 

następujących etapów: 

Etap I - Zakres- zdefiniowanie grupy docelowej objętej wsparciem 

oraz wybranie obszaru interwencji  EFS, który będzie poddany ocenie 

Etap II – Wzorzec – zdefiniowanie  standardu wymagań 

Etap III – Ocena -  przeprowadzenie weryfikacji  na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu  szkolenia 
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Etap IV – Porównanie -  porównanie uzyskanych wyników etapu III 

(ocena)  z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 

kształcenia) po zakończeniu szkolenia. 

 

dla nauczycieli: 

 

Część V 

zamówienia 

 

Szkolenie 

Twój 

wizerunek  

w świetle 

etyki pracy  

12 nauczycieli 

 

2 grupy x 

9 nauczycieli 

12  godzin/ 

grupę 

 

2 

spotkania 

x 6 godzin 

(soboty) 

plus 

indywidu-

alnie  

2h/os 

(razem  

18 godzin) 

24 godziny 

dla 2 grup 

plus  

36 

godzin 

indywidu-

alnych 

Miejsce kursu: szkoła. 

 

Cel szkolenia: 

Zapoznanie nauczycieli z zasadami budowy wizerunku, 

uświadomienie znaczenia wyglądu w relacjach z uczniami  i wpływu 

na jakość kształcenia. Pozyskana wiedza podniesie kompetencje  

nauczycieli, zostanie przekazana uczniom  podczas zajęć, co ma 

duże znaczenie w aspekcie  przygotowania uczniów do aktywnego  

i świadomego funkcjonowania na rynku pracy. 

 

Program: 

1. Kolor  wyrażony w przestrzeni 

2. Budowanie nastroju przy pomocy koloru 

3. Rozróżnianie temperatury barw 
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4. Podział na typy urody 

5. Proporcja ciała a kolor 

6. Wzornictwo tkaninowe 

7. Typy sylwetek, a linia ciała 

8. Makijaż w miejscu pracy 

9. Stylizacja w miejscu pracy 

 

Wszystkie materiały dydaktyczne  i inne niezbędne  

do przeprowadzenia szkolenia zapewnia  wykonawca szkolenia. 

 

Zaświadczenie o nabyciu kompetencji. 

 

Efekty kształcenia: 

Nauczyciel nabędzie kompetencje społeczne przydatne w zawodzie 

nauczyciela, w tym przedmiotów zawodowych. 

Nauczyciel będzie przywiązywał większą uwagę do własnego 

wyglądu, nie będzie mu obojętne jak będzie odbierany przez uczniów. 

Nauczyciel potrafi odpowiednio wystylizować swoją osobę  

w zależności od okoliczności i zależności, w odniesieniu do miejsca  

i charakteru  wykonywanej pracy. 
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Nauczyciel unika błędów i dba o wizerunek szkoły. 

Nauczyciel pomaga uczniom rozwijać relacje z rówieśnikami. 

Część VI 

zamówienia 

 

Szkolenie  

z obsługi 

sprzętu 

wspomaga-

jącego 

nauczanie 

6 nauczycieli 

(nie 

korzystających 

dotychczas  

z nowych 

technologii) 

10 godzin/ 

grupę 

 

2 x 5 h  

10 godzin Miejsce kursu: szkoła. 

 

Cel szkolenia: 

Przekazanie nauczycielom wiedzy  o możliwościach wykorzystania  

do zajęć, w tym do zajęć z przedmiotów zawodowych –scanera, 

rzutnika, ekranu oraz programu power-point do przygotowania 

prezentacji multimedialnych. Wskazanie nauczycielom nowinek 

techniki do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych oraz 

poznanie obszarów i możliwości wykorzystania nowych  technologii  

w kształceniu zawodowym, co ma znaczący wpływ na podniesienie 

jakości kształcenia. 

Zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli  celem wykorzystania 

nabytej wiedzy do zajęć z uczniami. 

 

Program: 

1. Rzutnik, ekran, komputer – jak to połączyć i włączyć 

2. Scaner obsługa i zastosowanie 

3. Ogólnie o programie power point 
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4. Podstawowe funkcje programu power –point 

5. Makra w prezentacji  

6. Nawigacja 

7. Slajdy 

8. Automatyzacja zadań 

 

Wszystkie materiały dydaktyczne  i inne niezbędne  

do przeprowadzenia szkolenia zapewnia  wykonawca szkolenia. 

 

Zaświadczenie o nabyciu kompetencji. 

 

Efekty kształcenia: 

Szkolenie ma wpływ na  kompetencje zawodowe nauczycieli, a także 

ich samoocenę. 

  

Po szkoleniu nauczyciel: 

- potrafi korzystać w pomocy dydaktycznych  typu rzutnik, scaner,  

  ekran 

- zna program power-point 

- potrafi przekazać wiedzę uczniom  
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- wykorzystuje sprzęt do przygotowania lekcji, co czyni ja bardziej  

  atrakcyjną, skupia uwagę uczniów i zachęca do nauki. 

 

Podniesienie kompetencji cyfrowych w celu wykorzystania  

do  nauczania zawodu. 

Część VII 

zamówienia 

 

Szkolenie 

nauczycieli 

zawodu 

STYLISTA 

–stylizacja 

komputero-

wa  

w zarysie: 

MAKIJAŻ, 

FRYZURA  

3 nauczycieli 10 godzin 

 

2 

spotkania  

x 5 h 

(soboty) 

10 godzin Miejsce kursu: szkoła. 

 

Cel szkolenia: 

Konieczność przeszkolenia nauczycieli  w związku z tworzeniem  

w szkole  nowego kierunku kształcenia zawodowego TECHNIK 

STYLISTA. 

Szkolenie na bazie oprogramowania  „Beauty Studio” oraz „Wirtualny 

fryzjer”. 

Nauczyciel pozna oprogramowanie, by mógł w czasie zajęć 

projektowych  swobodnie pracować z uczniami. 

 

Program: 

Szkolenie na bazie oprogramowania  „Beauty Studio” oraz „Wirtualny 

fryzjer”. 

Zapoznanie z oprogramowaniem i jego funkcjami. 
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1, Komputerowy dobór fryzury 

2. Komputerowy dobór makijażu 

3. Komputerowy dobór okularów 

W zależności od strzyżenia, koloru włosów, rysów twarzy. 

 

Zaświadczenie o nabyciu kompetencji. 

 

Efekty kształcenia: 

Znajomość oprogramowania  

Umiejętności wykonania wirtualnej metamorfozy 

Umiejętność tworzenia owych stylizacji 

Podniesienie kompetencji cyfrowych w celu wykorzystania  

do  nauczania zawodu. 

 

Termin realizacji zamówienia: grudzień 2022 r. – 15 marca 2023 r. 

Zamawiający wymaga przeprowadzania kursów/szkoleń w godzinach nie kolidujących (tj. rano, popołudniu, w sobotę) z zajęciami 

lekcyjnymi uczniów i nauczycieli. 

 

 


