
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji – 
A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich, 

w zawodzie: technik usług fryzjerskich 514105 
 

1. Cele kształcenia w zawodzie. 
 
Kursant będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów; 
3) wykonywania strzyżenia włosów; 
4) wykonywania stylizacji fryzur; 
5) wykonywania projektów fryzur. 
 
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) 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; 
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. 
14) charakteryzuje style fryzur minionych epok; 
15) charakteryzuje współczesne style i rodzaje fryzur; 
16) przestrzega zasad projektowania fryzur; 
17) charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie; 
18) posługuje się dokumentacją techniczną; 
19) sporządza kalkulacje kosztów świadczonych usług. 
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik usług 
fryzjerskich: A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 
Kursant: 
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 
Kursant: 
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 
Kursant: 
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. 
 
3. 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 

300 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. 
 


