
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji – 
A.62 wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp,  

w zawodzie: technik usług kosmetycznych 514207 
 
 
1. Cele kształcenia w zawodzie. 
 
Kursant będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej; 
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; 
3) udzielania porad kosmetycznych; 
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego. 
 
 
2. Efekty kształcenia. 
 
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 język obcy ukierunkowany zawodowo 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie 

technika). 
2) efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego;  
Kursant: 
1) określa budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków; 
2) rozpoznaje rodzaj skóry; 
3) określa wpływ odżywiania człowieka na skórę i przydatki skórne; 
4) określa wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka; 
5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych; 
6) rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych; 
7) przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry; 
8) rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz określa ich zastosowanie; 
9) rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz określa ich zastosowanie; 
10) określa zastosowanie związków chemicznych w preparatach kosmetycznych; 
11) sporządza preparaty kosmetyczne zgodnie z recepturą; 
12) charakteryzuje metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych; 
13) rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane podczas wykonywania zabiegów 
kosmetycznych; 
14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania zabiegów 
kosmetycznych; 
15) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących wykonywania zabiegów 
kosmetycznych; 
16) przeprowadza wywiad z klientem; 
17) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług 
kosmetycznych:A.62- wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. 
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała. 



Kursant: 
1) dobiera metody diagnozy stanu skóry; 
2) przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała; 
3) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała; 
4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem 
kosmetycznym ciała; 
5) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych; 
6) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów kosmetycznych ciała; 
7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych 
ciała; 
8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych i upiększających ciała; 
9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała zgodnie z postawioną diagnozą; 
10) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała z wykorzystaniem czynników fizykalnych; 
11) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała; 
12) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała 
w warunkach domowych. 
2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. 
Kursant: 
1) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni 
i stóp; 
2) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych dłoni i stóp; 
3) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp; 
4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem 
kosmetycznym dłoni i stóp; 
5) dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych dłoni i stóp; 
6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp; 
7) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających dłoni i stóp; 
8) wykonuje zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z potrzebami klienta; 
9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni 
i stóp w warunkach domowych. 
 
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia 
praktycznego oraz gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA. 
 
Placówka organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki 
pracy właściwe dla nauczanego zawodu.  
 
Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1) 
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 

330 godz. 

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 510 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, 
z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, 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. 
 
 


