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Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku 

Techniku Nr 2 w Białymstoku 

 

Program praktyki realizowany w ramach przeprowadzanych zajęć edukacyjnych w zawodzie 

Technik usług fryzjerskich zgodnie z programem nauczania: 514105  

Kwalifikacja FRK.03. PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE FRYZUR.  
 

Czas: 140 godzin (4 tygodnie). 
 

1. Cele ogólne 

1. Wykonywanie rysunków fryzur damskich i męskich różnymi technikami. 

2. Identyfikowanie fryzur historycznych 

3. Dobieranie fryzur do stylu klienta 

4. Projektowanie fryzur użytkowych i okazjonalnych. 

5. Wykazywanie się kreatywnością i otwartością na zmiany 

6. Nabywanie umiejętności przygotowania prac w formie papierowej i multimedialnej. 

 

- rozpoznać techniki rysunkowe stosowane w projektowaniu fryzur 

- wskazać możliwości i ograniczenia poszczególnych technik rysunkowych 

- wymienić techniki rysowania poszczególnymi narzędziami 

- przygotować zadania zespołu do realizacji 

- ocenia pracę poszczególnych członków zespołu 

- klasyfikować techniki i narzędzia rysunkowe 

- wykonać szkice fryzur różnymi technikami 

- wykonać rysunek pasma falujących włosów ze światłocieniem 

-stosować  aktywne metody słuchania  

- zidentyfikować np. styl klasyczny, romantyczny, awangardowy. 

- rozpoznać style grupowe w modzie 

- zidentyfikować np. hipisów, punków, skinheadów . 

- stosować zasady, uczciwości, sumienności i lojalności w wykonywaniu obowiązków 

zawodowych 

- dobrać fryzurę do wielkości twarzy i głowy 

- stosować zasadę doboru koloru do kolorystycznego typu urody 

- rozpoznać rodzaje tekstury włosów 

- dobierać kolor do tekstury gładkiej, przestrzennej falistej, reliefowej 

- identyfikować u siebie syndrom stresu 

- przestrzegać zasad proporcji: głowa – fryzura, fryzura- elementy fryzury 

- analizować kształt twarzy i głowy 

- projektować fryzury zgodne z kolorystycznym typem urody 

- wskazać cechy fryzury damskiej 

- wskazać cechy fryzury męskiej 

- określić elementy fryzury damskiej 

- określić elementy fryzury męskiej 

- rozwija wiedzę i umiejętności zawodowe 

- rozpoznać fryzury damskie 

- rozpoznać fryzury męskie 

- wykonać różne projekty fryzury damskiej ołówkiem i kredką 

- wykonać różne projekty fryzury męskiej ołówkiem i kredką 

- analizuje własne kompetencje 

- różnicować grubość  linii  w rysunku instruktażowym fryzjerskim 

- narysować symbole do zabiegów fryzjerskich w rysunku instruktażowym 

- wykonać rysunek instruktażowy zabiegu strzyżenia, koloryzacji i modelowania 

- wykonać rysunki instruktażowe nawijania włosów na wałki techniką  piramidalną 
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- rozpoznać rodzaje warkoczy i upięć 

- szkicować warkocze 

- projektować fryzury z elementami splotów 

- projektować upięcia zgodne z okazją i  kształtem twarzy 

- określić wpływ splotów na formę i styl upięcia 

- zaprojektować warkocze i upięcia z uwzględnienie światłocienia 

- rozróżnić fryzury użytkowe, konkursowe, okazjonalne i fantazyjne 

- określić kształty fryzur użytkowych, konkursowych, okazjonalnych i fantazyjnych 

- naszkicować fryzury z uwzględnieniem typu kolorystycznego fryzur użytkowych, 

konkursowych, okazjonalnych i fantazyjnych 

- dobrać zestawienia kolorystyczne do fryzur użytkowych, konkursowych, okazjonalnych i 

fantazyjnych 

- zaprojektować formy fryzur użytkowych, konkursowych, okazjonalnych i fantazyjnych 

uwzględniając cechy indywidualne klienta 

- zaprojektować fryzury zgodne z okazją, regulaminem konkursu, oczekiwaniami klienta, 

tematem sesji zdjęciowej itp. 

- udziela informacji zwrotnej w celu prawidłowego wykonania zadania 

- zaprojektować fryzurę zgodną z opisem klienta za pomocą kredki ze światłocieniem 

- przeanalizować instrukcje dotyczące zmiany koloru włosów, zmiany tekstury włosów 

- zastosować oznaczenia technologiczne w dokumentacji zabiegu fryzjerskiego 

- przeanalizować kartę diagnozy włosów i skóry głowy 

- przygotować dokumentacje technologiczną zabiegu: pielęgnacji, zmiany koloru, zmiany 

kształtu fryzury, zmiany struktury włosów 

 

2. Środki dydaktyczne 

Karty oceny włosów i skóry głowy, czasopisma branżowe, katalogi fryzur.  
 

3. Uwagi o realizacji 

Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych 

dopuszcza się realizację tych zagadnień na jakie pozwalają warunki zakładu. W czasie praktyki uczeń 

powinien prowadzić dziennik praktyki.  

Na początku realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni być zapoznani z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej. Powinni być uświadomieni o 

skutkach nieprzestrzegania przepisów. Podczas odbywania praktyki uczniowie powinni doskonalić 

umiejętności praktyczne, które są niezbędne w zawodzie. Uczniowie powinni obserwować czynności 

zawodowe pracowników, potem wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora a następnie 

samodzielnie realizować powierzone im zadania. 

 

4. Sposoby sprawdzania i oceniania 

Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyk z ramienia zakładu pracy. 

Dokonuje on oceny umiejętności opanowanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej na podstawie 

obserwacji i sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz prowadzenia dziennika praktyk. 

Zgodnie z WSO w zawodzie oraz z systemem oceniania pracowników w zakładzie pracy. 

Przy ocenianiu ucznia należy brać pod uwagę także takie kryteria jak:  

• kultura osobista i kultura obsługi gościa 

• zainteresowanie wykonywaną pracą, ciekawość i inicjatywa 

• życzliwość, komunikatywność 

• przestrzeganie dyscypliny pracy (punktualność, obecność) 

• umiejętność pracy w zespole. 


