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Technik usług fryzjerskich  
                      
1.  Technik usług fryzjerskichto zawód, który cieszy się dużą popularnością.W dobie coraz 
większego zainteresowania usługami fryzjerskimi  zapotrzebowanie na specjalistów tej branży 
jest bardzo duże. Niezbędne są w tym zawodzie sprawność manualna, poczucie estetyki, 
komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz wysoka kultura osobista. Zawód ten daje duże 
możliwości samorealizacji poprzez m. in. prowadzenie własnej firmy a także satysfakcji z, 
pięknych wizualnie, efektów swojej pracy i zadowolenia klientów.   

2.Informacje dodatkowe                                                                                   
Od września 2014r została wprowadzona innowacja pedagogiczna: "Wizaż z elementami 
kosmetyki", która ma na celu rozwijanie dodatkowych umiejętności u uczniów Technikum usług 
fryzjerskich. Zajęcia z wizażu z elementami kosmetyki prowadzone są przez mgr Beatę Krupę-
nauczyciela fryzjerstwa, kosmetyki i wizażu. Innowacje odbywają się  w pracowni fryzjerskiej 
oraz w terenie podczas imprez lokalnych. Zajęcia innowacji pedagogicznej obejmują zapoznanie 
z wizażem, kreowaniem wizerunku człowieka oraz elementy kosmetyki kolorowej. Po zaliczeniu 
wszystkich zajęć innowacji uczeń będzie umiał: 
- zastosować metodę i technikę w wykonywanych określonych zabiegach upiększających twarzy, 
szyi i dekoltu do wieku, cery, płci oraz potrzeb klienta; 
- zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i potrzeb w wykonywanych 
określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
- przestrzegać kolejności stosowanych preparatów kosmetycznych w wykonywanych 
określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
- uwzględnić wskazania i przeciwwskazania do stosowania preparatów kosmetycznych w 
określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
- rozróżnić przeciwwskazania przy wykonaniu makijażu; 
- wykorzystać wiedzę na temat ustalania wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegów 
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu; 
- rozróżnić metody i techniki stosowane w zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu; 
- dobrać i zastosować preparaty zgodnie z potrzebami klienta; 
- wykorzystać w pracy znajomość barw dopełniających i zastosować tę wiedzę w makijażu 
korekcyjnym; 
- rozróżnić kształty twarzy i wymodelować do owalu fryzurą i makijażem; 
- dokonać technicznej korekty brwi, oczu, ust, nosa i brody; 
- wykorzystać znajomość kosmetyków do makijażu; 
- wykonać różne rodzaje makijażu; 
- wykonać zabieg farbowania brwi i rzęs oraz regulację łuku brwiowego; 
- zastosować poszczególne aparaty i narzędzia potrzebne do wykonania makijażu; 
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- zaproponować klientce odpowiedni wachlarz kolorów garderoby, dodatków i biżuterii; 
- poinstruować klientkę jak należy wykonać demakijaż skóry twarzy, dekoltu, oczu i ust; 
- dokonać analizy kształtu twarzy klientki ucząc ją modelowania jej do owalu; 
- udzielić porady dotyczącej makijażu, uwzględniając cechy indywidualne urody klienta; 
- zastosować różne metody i techniki  zabiegów upiększających dłoni i stóp z uwzględnieniem 
przeciwwskazań; 
- zaplanować wykonanie zabiegu upiększającego dłonie i stopy 
- wykluczyć przeciwwskazania do zabiegów upiększających dłonie i stopy; 
-zaproponować preparaty do pielęgnacji skóry dłoni i stóp w warunkach domowych;  
 
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku wykształcenia:  

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich  

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

4.  Sylwetka absolwenta 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie Technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do 
wykonywania zadań zawodowych w zakresie:  
-  wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;  
- wykonywania zabiegów chemicznych włosów;  
-  wykonywania strzyżenia włosów;  
-  wykonywania stylizacji fryzur; 
- wykonywania projektów fryzur. 
 
5. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w: 
- zakładach i salonach fryzjerskich                                                          
-  garderobach teatralnych lub filmowych w teatrach, filharmoniach i operach oraz 
wytwórniach filmowych   
- na stanowisku perukarza w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety 
 - będzie mógł założyć  własny zakład i samodzielnie go prowadzić. 
 
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 
Kształcenie w zawodzie odbywa się w profesjonalnie przygotowanej pracowni fryzjerskiej 
wyposażonej w nowoczesne urządzenia, sprzęt i narzędzia fryzjerskie niezbędne do 
prowadzenia zajęć, które gwarantują optymalne warunki kształcenia. 
 

 

 

 


