


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH  
 
Nauka trwa 4 lata  o strukturze modułowej 

 po ukończeniu szkoły będziesz mógł: 
• dobierać i wykonywać różne fryzury, 
• wykonywać strzyżenia i zabiegi pielęgnacyjne 
włosów, 
• wykonywa koloryzację włosów, 
• postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury 
zawodu, 
• podjąć własną działalność gospodarczą lub 
kontynuować naukę na studiach 
 
w trakcie nauki zdobędziesz umiejętności: 
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 
• wykonywania zabiegów chemicznych włosów; 
• wykonywania strzyżenia włosów; 
• wykonywania stylizacji fryzur;  
• wykonywania projektów fryzur. 
 
wymagamy od Ciebie: 

• otwartość na kontakty z ludźmi 
• komunikatywność 
• zdolności językowe i organizacyjne 
• miła aparycja 
• zainteresowanie zawodem 
• umiejętność kierowania zespołem 
• odpowiedzialność, samodzielność 
• życzliwość, uprzejmość 
• uczciwość i dyskrecja 
• spostrzegawczość i podzielność uwagi 
(źródło: podstawa programowa kształcenia) 
 

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa jest przeprowadzany na terenie szkoły a 
uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE. 

 KWALIFIKACJA:  

K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19. ) Egzamin po II sem kl. III 
K2. Projektowanie fryzur (A.23.) Egzamin I sem. kl.IV 

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH: 
przedmioty ogólnokształcące: 

• j. polski 
• j. angielski 
• j. niemiecki/rosyjski 
• Wiedza o kulturze 
• Historia 
• Wiedza o społeczeństwie 
• Podstawy przedsiębiorczości 
• Geografia 
• Biologia 
• Chemia 
• Fizyka 
• Matematyka 
• Informatyka 
• Wychowanie fizyczne 
• Edukacja dla bezpieczeństwa 
• Zajęcia z wychowawcą 
• religia/etyka 



• wychowanie do życia w rodzinie 
przedmioty w zakresie rozszerzonym 

• matematyka 
• fizyka 
przedmioty uzupełniające 

• historia i społeczeństwo 
moduły zawodowe i jednostki modułowe: 
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 
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 
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 
1) określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów; 
2) określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd 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. 
4. Wykonywanie projektów fryzur 
1) dokonuje analizy wyglądu klienta; 
2) prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem; 
3) udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;  
4) projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze;  
5) dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy; 
6) szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia; 
7) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur; 
8) projektuje różne rodzaje fryzur; 
9) dobiera dodatki fryzjerskie. 
5. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 
1) wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania; 
2) wykonuje rysunki instruktażowe fryzur; 
3) przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów; 
4) dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych; 
5) projektuje fryzury damskie i męskie; 
6) prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych; 
7) sporządza portfolio projektów fryzur; 
8) planuje działania marketingowe. 
Praktyki zawodowe  


