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ŠOLSKI CENTER KRŠKO – SEVNICA 

 

SREDNJA ŠOLA SEVNICA 

SAVSKA 2,     SEVNICA 

TEL./FAX: 07 81 60 530 

 
DELODAJALKAM, DELODAJALCEM DIJAK-INJ/OV  

v programu SPI frizer, 1. letnik 

 

 

 
ZADEVA: Obvestilo o terminu izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (pri 

delodajalcih) (PUD) za dijak-inje/e 1. letnika v  programu SPI frizer  
 

Spoštovani delodajalci! 

 

Obveščam Vas o terminu za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijak-inje/e 1. letnika v 

programu SPI frizer: 

LETNIK IN ODDELEK ČASOVNI TERMIN 

1.Afr 18. 4. 2017 – 16. 6. 2017 (304 ure – 8 tednov) 

Koordinator praktičnega usposabljanja z delom na šoli je Vesna Adžaga, učiteljica strokovnih 

modulov v programu frizer. V času izvajanja PUD vas bo poklicala in se z Vami pogovorila o 

napredku dijakinj/ov, v stik z njima pa lahko stopite tudi Vi. Prosim Vas, da morebitne težave ali 

zaplete rešujete najprej z njo. 

Hkrati bi Vas rad opozoril, da naj bi bile ure praktičnega usposabljanja z delom (304 ure) enakomerno 

razporejene na vse načrtovane dneve praktičnega usposabljanja z delom, pri tem je seveda nujno tudi 

prilagajanje vašemu delovnemu času. Dnevno naj bi dijak-inja praviloma opravila 7,6 ure praktičnega 

usposabljanja z delom.  

Za lažje razporejanje na delovne naloge prilagamo kratek osnovni seznam osvojenih kompetenc pri 

strokovnih modulih 1. letnika (frizerstvo, manikira, ličenje): 

1. Higiena v frizerskem salonu 

2. Osebna higiena frizerja 

3. Materiali in inventar v frizerskem salonu 

4. Ogrinjanje modelov 

5. Umivanje las 

6. Nega las 

7. Mokro oblikovanje las: šestice, valovi, navijalci 

8. Vodna ondulacija na 5 delov 
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9. Cikcak vodna ond. 

10. Sušenje s sušilcem in ščetko- tehnike; skodrano, ravno, na- ven 

11. Nega rok in nohtov: piljenje, odstranjevanje kožice, lakiranje, masaža rok,  

12. Lakiranje s parmanentnim lakom- gelish tehnika 

13. Ličenje: dnevni make-up, večerni make- up, poročni make- up 

14. Žensko striženje- konic- ravna linija 

15. Moško klasično striženje (osnovno znanje) 

16. Navijanje za trajno ondulacijo - klasično, cik-cak 

17. Oblikovanje celostne podobe strank- pričeska, make up, ličenje. 

Prosimo Vas tudi, da spodbudite dijake k temu, da v salon pripeljejo čim več svojih modelov, seveda 

v časovnem dogovoru z vami. Obvezno število modelov :  

2x moško striženje, 1x barvanje las, 2x žensko striženje- ravno, 1x vodna ondulacija. 

Zahvaljujemo se Vam za razumevanje in Vas lepo pozdravljamo.  

Hkrati Vas pozivamo, da od svojih zbornic pridobite podatke o načinih sofinanciranja praktičnega 

usposabljanja z delom, ki so na voljo. 

 

                                                                                                Ravnatelj:          

                                                                                   Matjaž Prestor, prof.         

 

V vednost: 

- razrednik Maja Malavašič Divjak, Milena Bogovič Perko 

- učiteljice SM FR 

- pedagoški zbor 

 

 


