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HARMONOGRAM SZKOLENIA  
w ramach projektu „W śląskim każdy może pracować”   

Szkolenie „Kurs kroju i szycia” Grupa 6 

Nazwa organizatora projektu: TC KOCHAN RAFAŁ 

Nazwa instytucji szkolącej: TSL Szkolenia Monika Kaptur 
Miejsce realizacji kursu:  SZYTODRUK, 40-032 Katowice, ul. Plebiscytowa 32   

Termin realizacji szkolenia: od 08.01.2020 r. do 24.01.2020 r. 
 

Lp. Data 
Dzień 

tygodnia  
Tematyka 

Godziny 
szkolenia 

Liczba godzin 

T P 

1.  08-01-2020 środa 
WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM-„Kształtowanie 
umiejętności społecznych” 
Katowice, ul. Warszawska 3 

8:00 – 15:00 8 0 

2.  09-01-2020 czwartek 
WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM-„Kształtowanie 
umiejętności społecznych” 
Katowice, ul. Warszawska 3 

8:00 – 15:00 8 0 

3.  10-01-2020 piątek  

Maszynoznawstwo 
Budowa maszyny do szycia, konserwacja i naprawa 
Rodzaje maszyn do szycia i ich przeznaczenie 
Techniki szycia na maszynie 
Szycie ręczne 
Podstawowe ściegi ręczne i ich zastosowanie 
w krawiectwie  
Szycie maszynowe 
Omówienie ściegów maszynowych, szycie proste, 
po łuku, zygzak 
Wstęp do konstrukcji odzieży 
Tajniki konstrukcji odzieży damskiej 
Konstrukcja podstawowych form odzieży damskiej 
(spódnica, spodnie, bluzka) 
Modelowanie form podstawowych wyrobów 
odzieżowych 
Materiałoznawstwo odzieżowe 
Rodzaje tkanin i dzianin 
Dodatki krawieckie 
Nici odzieżowe 
Podszewki 
Rodzaje zapięć 
Konserwacja odzieży, znakowanie odzieży 
Podstawowe zasady krojenia materiałów 

8:00 – 15:15 9 0 

4.  13-01-2020 poniedziałek 

Podstawy antropometrii i jej znaczenie 
w przemyśle odzieżowym. 
Płaszczyzny na sylwetce. 
Zdejmowanie miar – długości, łuki, obwody. 
Omówienie odcinków na sylwetce. 
Ćwiczenia. 
Nauka szycia. 
Szycie proste – szycie proste, po łuku, ryglowanie, 
ściegi maszynowe – ćwiczenia. 
Odszycie poduszki zapinanej na zamek. 

8:00 – 15:15 1 8 
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5.  14-01-2020 wtorek 

Nauka szycia  
– szycie proste – konstrukcja, krojenie i procesy 
przygotowawcze 
- odszycie dwustronnej czapki i komina 

8:00 – 15:15 0 9 

6.  15-01-2020   środa 

Nauka konstrukcji, modelowania i szycia 
- konstrukcja bluzki z rękawem kimono 
- modelowanie form odzieżowych 
- różne odszycia dekoltów (ściągacz, lamówka, 
pliska) 
- wykończenia rękawów w bluzce (renderkowe, 
ściągaczowe, mankietowe itp.) 
- wykończenia dołu bluzki 

8:00 – 15:15 0 9 

7.  16-01-2020 czwartek 

Nauka konstrukcji, modelowania i szycia 
- konstrukcja, modelowanie i szycie spódnicy  
- ćwiczenia  
Odszycie spódnicy według projektu kursanta 

8:00 – 15:15 0 9 

8.  17-01-2020 piątek 

Nauka konstrukcji, modelowania i szycia  
 - ciąg dalszy szycia spódnicy 
- wykończenie na gotowo 
- modelowanie i dopasowanie form odzieżowych 
- zasady stopniowania form odzieżowych 
- ćwiczenia ze stopniowania 
- obszycie spodni – (wykończenie paska, odszycie 
różnych kieszeni w spodniach – ukośna, nakładana, 
w szwie, półokrągła itp., wszycie zamka 
rozporkowego, wykończenie dołu spodni ściegiem 
krytym, wszycie borty, 

8:00 – 15:15 0 9 

9.  20-01-2020 poniedziałek 

Nauka modelowania i szycia 
- modelowanie przestrzenne, praca na manekinie 
- projektowanie i modelowanie sukienki według 
własnego projektu w oparciu o gotowe formy 
- omówienie zasad korzystania z gotowych form 
odzieżowych 
- przygotowanie formy na sukienkę, przymiarka, 
poprawki 
- szycie sukienki ( odszycie obłożenia, wszycie, 
wszycie zamka krytego, różne rodzaje rękawów 
i techniki odszyć, wykończenie rękawów, zakładki, 
fałdy, kontrafałdy, marszczenia, zaszewki piersiowe 
i taliowe, cięcia francuskie i angielskie, odszycie 
kołnierza i stójki itd. – według projektu kursanta 

8:00 – 15:15 0 9 

10.  21-01-2020 wtorek 
Nauka szycia 
Szycie sukienki według projektu kursanta 
Wykończenie na gotowo 

8:00 – 15:15 0 9 

11.  22-01-2020 środa 

Nauka szycia 
Szycie bluzy z kominem/kapturem wg własnego 
projektu 
 – ćwiczenie technik wykończeniowych 
 – ściągacze, wykończenia, wszycie zamka, odszycie 
obłożeń, kieszeń kangurkowa, --zastosowanie 
wykończeń kaletniczych w krawiectwie – napy, 
zatrzaski, oczka kaletnicze, nity – ćwiczenia 
praktyczne w odszyciu bluzy 

8:00 – 15:15 0 9 
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12.  23-01-2020 czwartek 

Nauka szycia 
Specyfika odzieży dziecięcej – omówienie  
- praca z małymi formami, ćwiczenia praktyczne, 
odszycie wybranego elementu garderoby 
dziecięcej 
Przeróbki krawieckie – zwężanie, poszerzanie, 
skracanie dopasowanie do sylwetki – ćwiczenia 
praktyczne 

8:00 – 15:15 0 9 

13.  24-01-2020 piątek 

Nauka szycia 
Podsumowanie kursu szycia 
- egzamin teoretyczny w formie testu 
- egzamin praktyczny – odszycie odzieży 

8:00 – 16:00 0 10 

RAZEM 100 10 90 
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