
1 

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 

TYP SZKOŁY:SZKOŁA BRANŹOWA I STOPNIA 

1. TYP PROGRAMU: Przedmiotowy 

2. RODZAJ PROGRAMU: Liniowy 

3. AUTORZY, KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:  

Autorzy: 1)Anna Gilewicz   BHP we fryzjerstwie, Procesy fryzjerskie 

                 2) Jolanta Patyk-Wandzel   Stylizacja. 

                 3) Anna Bogusz-Zarządzanie salonem fryzjerskim 

                 4) - Język obcy zawodowy. 

                 5)  Konsultanci: Agnieszka Zamojska-ZS Opole 

 

1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Program nauczania dla zawodu fryzjer opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 

 Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw 

 Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 
r. 

 Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 
r. 

 Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z 
dnia 8 czerwca 2009 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 
kwietnia 2007 z późn. zmianami. 

 Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia  17 listopada 2010 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. 
 

2. CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie następujących celów ogólnych kształcenia 

zawodowego: 

celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego 

świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są 

uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają 

w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, 

rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki 

i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności 

pracowników.  

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 

i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, 

z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z 

wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół 
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kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się 

rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego 

uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych 

ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości 

na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć 

wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego.  

3. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Program nauczania dla zawodu fryzjer uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.  

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie 

kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia 

ogólnego, w tym: 

1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do 
osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu 
społeczeństwa,  

2) umiejętność wykorzystania narzędzi stylizacji w życiu codziennym oraz formułowania sądów 
opartych na rozumowaniu stylizacji,  

3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 
problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących 
przyrody lub społeczeństwa,  

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,  
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi,  
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,  
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,  
8) umiejętność pracy zespołowej. 
 

W programie nauczania dla zawodu fryzjer uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym 

polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących 

stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie.  

4. INFORMACJA O ZAWODZIE FRYZJER 

Fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się 

układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej 

fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie 

modyfikacje. W wielu nowoczesnych, ekskluzywnych salonach fryzjerskich mycie włosów połączone jest 

z szeregiem dodatkowych usług takich jak masaż głowy, zastosowanie odpowiednich środków 

pielęgnacyjnych etc. Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby 

osiągnąć efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także 

wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów - farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, 

balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub 

zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych. Fryzjer zajmuje się 

również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne okazje takie jak śluby, 

komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz 
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we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim 

umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak 

również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Ważne jest również aby 

fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń. Miejscem pracy fryzjera mogą być 

nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli 

teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne. 

 

5. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Fryzjerstwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Fryzjerzy należą do grupy 

poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów-stylistów, których 

zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów w firmach. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć 

własną jednoosobową firmę usługową. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o 

portal internetowych wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar 

szeroko rozumianej działalności usługowej. Najwięcej ofert pracy w branży „usługi” skierowanych było 

do: fryzjerów, stylistów, doradców kosmetycznych. 

6. PODZIAŁ GODZIN NA PRZEDMIOTY Z UWZGLĘDNIENIEM RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole 

zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na 

kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin, a na kształcenie 

zawodowe praktyczne 970 godzin.  

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie fryzjer minimalna liczba godzin na kształcenie 

zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: 

- na kształcenie w ramach kwalifikacji A.19. przeznaczono – minimum 800 godzin. 

- na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów 

w ramach obszaru kształcenia przeznaczono – minimum 250 godzin. 

-  

7. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FRYZJER 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie FRYZJER powinien być przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych:  

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;  
2)wykonywania zabiegów chemicznych włosów; 

3)wykonywania strzyżenia włosów; 

4)wykonania stylizacji fryzur. 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie fryzjer: 

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ) 

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego 
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.k) 

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.19. wykonywanie 

zabiegów fryzjerskich. 
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8.PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 

Tabela . Plan nauczania przedmiotowego 

Lp. Nazwa przedmiotu 

Klasa Liczba godzin w cyklu 
kształcenia 

I II III tygodniowo łącznie 

Kształcenie zawodowe teoretyczne 

1. BHP we fryzjerstwie 1 2 1 4 128 

2. 
Procesy fryzjerskie z pracownią 
fryzjerską 

2 2 3 7 224 

3. Stylizacja 1 2 3 6 192 

4. Język obcy zawodowy 1 1  2 64 

5. Zarządzanie salonem fryzjerskim 1   1 32 

Łączna liczba godzin na kształcenie 
zawodowe teoretyczne 

6 7 7 20 640 

Kształcenie zawodowe praktyczne 

Łączna liczba godzin na kształcenie 
zawodowe praktyczne 

16 16 24 56 1792 

Łączna liczba godzin na kształcenie 
zawodowe 

22 

 

23 

 

31 

 
         76 

2432 

 
 

 

12.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

1. BHP we fryzjerstwie                               128 godzin 

2. Procesy fryzjerskie z pracownia fryzjerską  224 godzin 

3. Stylizacja      192 godzin 

4. Zarządzanie salonem fryzjerskim   32 godzin 

5. Język obcy zawodowy     64 godzin 
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Załącznik 1 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU FRYZJER ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

Tabela 1. Efekty kształcenia dla zawodu fryzjer 

 

I EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  Uczeń:  

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 

pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku 

pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
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zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia. 

2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  Uczeń:  

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych 

oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Język obcy ukierunkowany zawodowo. Uczeń:  

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację 

zadań zawodowych;  
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2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka;  

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;  

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;  

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.  

4. Kompetencje personalne i społeczne. Uczeń:  

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 

5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

II  EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA 

1. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich  

Uczeń:  

1) sporządza szkice i rysunki fryzur; 

2) sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia; 

3) rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych; 

4) rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości; 
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5) charakteryzuje budowę i fizjologię włosów; 

6) rozpoznaje uszkodzenia włosów; 

7) charakteryzuje budowę i funkcje skóry; 

8) rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy; 

9) charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich; 

10) rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich; 

11) rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich; 

12) określa wyposażenie salonu fryzjerskiego; 

13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

 

III  EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA KAŻDEJ KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W 

ZAWODZIE FRYZJER 

 Kwalifikacja:  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów. Uczeń:  

1) ocenia stan włosów i skóry głowy; 

2) dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy; 

3) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego; 

4) określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy; 

5) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy; 

6) wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik; 

7) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy; 

8) udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów. 

2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie. Uczeń: 
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1) określa indywidualne cechy urody klienta; 

2) przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem; 

3) dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów; 

4) dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia; 

5) przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury; 

6) ustala etapy strzyżenia; 

7) wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych; 

8) wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta; 

9) określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania 

chemicznego włosów; 

10) określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów; 

11) dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów; 

12) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania 

wodnego oraz chemicznego; 

13) wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego; 

14) określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów; 

15) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich; 

16) wykonuje fryzury okolicznościowe; 

17) określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów; 

18) wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów. 

3. Zmiana koloru włosów. Uczeń:  

1) określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów; 

2) określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd 
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włosów; 

3) dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów; 

4) dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta; 

5) dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów; 

6) sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów; 

7) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów; 

8) wykonuje korektę koloru 

9. BHP WE FRYZJERSTWIE 

Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 

1. I.Organizacja stanowiska pracy fryzjera.       (7) 

2. II. Zagrożenia dla zdrowia i życia w salonie fryzjerskim. (7) 

3. III. Środki ochrony indywidualnej fryzjera i klienta.  (1) 

4. IV. Zasady bezpiecznego użytkowania i przechowywania preparatów fryzjerskich. (1) 

5. V. Dezynfekcja i sterylizacja w salonie. (4) 

6. VI. Zasady udzielania pierwszej pomocy.  (6) 

7. VII. Zastosowanie witamin w preparatach fryzjerskich. (4) 

8. I. Budowa, funkcje i uszkodzenia skóry (11) 

9. II. Zmiany chorobowe na skórze głowy.  (22) 

10. III. Kwasy i zasady we fryzjerstwie  (9) 

11. IV. Nadtlenek wodoru i jego roztwory.  (3) 

12. V. Związki nieorganiczne i organiczne stosowane we fryzjerstwie. (6) 

13. VI. Formy występowania preparatów fryzjerskich.  (9) 

14. I.Choroby zaw. i inne dolegliwości związane z wykonywaniem zawodu fryzjera. (13) 

15. II. Opieka zdrowotna nad pracownikiem.  (6) 

16. III. Podstawy  żywienia człowieka.  (12) 

 Razem 128 
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10. PROCESY FRYZJERSKIE Z PRACOWNIĄ FRYZJERSKĄ 
Lp Działy tematyczne Liczba godzin 

1 I Narzędzia przybory i aparaty w pracy fryzjera. (20) 

2. II. Podstawowe pojęcia technologiczne  (1) 

3. III. Budowa i właściwości włosa.  (17) 

4. IV. Pielęgnacja (22) 

5. III. Ondulacja wodna  (25) 

6. IV. Strzyżenie włosów. (33) 

7. I .Rozjaśnianie włosów (20) 

8. II. Farbowanie włosów (23) 

9. III. Trwałe odkształcanie włosów. (26) 

10. IV. Układanie, przedłużanie i zagęszczanie włosów. (17) 

 Razem 224 
 

11. STYLIZACJA 
Lp Działy tematyczne Liczba godzin 

1 I. Zawód fryzjera na tle innych zawodów. Obsługa klienta. (15) 

2. II. Historia fryzjerstwa.  (9) 

3. III. Historia stylizacji.  (8) 

4. I Ogólne wiadomości znaczenie fryzjerstwa. (12) 

5. II Rysunek i kompozycja w projektowaniu przestrzennym fryzur.  (11) 

6. III Podstawy rysunku projektowego.  (17) 

7. IV. Kompozycje w projektowaniu fryzur. (20) 

8. I. Zasady doboru fryzur. (23) 

9. II. Podstawy projektowania fryzur. Style i zasady stylizacji fryzur. (23) 

10. III. Kolorystyka we fryzjerstwie. (20) 

11. IV. Makijaż. (24) 

 Razem 192 
12. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
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Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie fryzjer powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię fryzjerską wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię 

fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, 

karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia 

brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek); przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania 

chemicznego); środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych 

okresach historycznych; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla 

jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy 

komputerowe dobierania fryzur, projektor multimedialny; bieliznę fryzjerską: zabiegową i ochronną; 

2) pracownię technologiczną wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania 

wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach 

kształcenia praktycznego oraz zakładach lub salonach fryzjerskich. 

 

13. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
1)

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty 

kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-

usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub 

grupie zawodów 

250 godz. 

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 800 godz. 

1) 
W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów 

kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do 

kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 

14. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU 

KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz 

uzyskaniu wykształcenia średniego 
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15. Efekty kształcenia z poszczególnych przedmiotów w  Zasadniczej Szkole Zawodowej-Fryzjer 

 

BHP we fryzjerstwie 

-rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości 

-charakteryzuje budowę i fizjologię włosów 

-rozpoznaje uszkodzenia włosów 

-charakteryzuje budowę i funkcje skóry 

-rozróżnia zmiany chorobowe na skórze  

- rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem, higieną i ergonomią na stanowisku pracy fryzjera 

-przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zabiegów fryzjerskich; 

-określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

-ocenia stan włosów i skóry głowy; 

-organizuje stanowisko fryzjerskie do planowanego zabiegu fryzjerskiego; 

-określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

-organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

-stosuje środki ochrony osobistej podczas wykonywania zabiegów fryzjerskich; 

-określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP 

 

Procesy fryzjerskie z pracownią fryzjerską 

-rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich 

-określa wyposażenia salonu fryzjerskiego 

-dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy 

-organizuje stanowisko fryzjerskie do planowanego zabiegu fryzjerskiego 

-przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem  

-dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów 
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-dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia 

-przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury 

-ustala etapy strzyżenia 

-określa przeciwwskazania do wykonywania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów 

-określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów 

-dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów 

-określa sposoby korygowania bledów podczas strzyżenia i ondulowania włosów 

-określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów 

-określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów 

-określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów 

-dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów 

-przewiduje skutki podejmowanych działań 

-potrafi radzić sobie ze stresem 

-udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów 

-aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 

-charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich 

-rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich 

-określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy 

-dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy 

-dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego 

-dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zbiegach fryzjerskich 

-dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów 

-potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania  

 

Stylizacja 
-sporządza szkice i rysunki fryzur 

-sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia 

-rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych 
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-określa indywidualne cechy klienta 

-dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta 

-przestrzeganie zasad kultury i etyki 

-jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 

-jest otwarty na zmiany 

- określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 

 

 

 

 


