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AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

AU.26. Projektowanie fryzur 

             Czas trwania praktyki  –  kl. III – 4 tygodnie (20 dni roboczych)    
       

Treści kształcenia Efekty 
Efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

1. Karta diagnozy. 

2. Obrazy mikroskopowe włosów 

i skóry głowy. 
3. Metody i techniki pielęgnacji 

włosów. 

4. Zabiegi pielęgnacji włosów. 
5. Techniki masażu skóry głowy. 

6. Indywidualne cechy urody 

klienta do ondulowania 

i prostowania włosów. 
7. Kształty twarzy klientki do 

ondulowania i prostowania 

włosów. 
8. Nieprawidłowości porostu 

włosów do ondulowania. 

9. Deformacje głowy klientki do 
ondulowania. 

10. Sekcje i separacje do 

ondulowania i prostowania 

włosów 
11. Karta diagnozy. 

12. Metody, sposoby i techniki 

ondulacji trwałej i nietrwałej 
oraz prostowania włosów. 

13. Zabiegi ondulacji trwałej 

i nietrwałej oraz prostowania. 

14. Indywidualne cechy urody 
klienta do strzyżenia.  

15. Kształty twarzy klientki do 

strzyżenia włosów. 
16. Nieprawidłowości porostu 

włosów do strzyżenia włosów. 

17. Deformacje głowy klientki do 
strzyżenia włosów. 

18. Sekcje i separacje strzyżenia 

włosów. 

19. Karta diagnozy strzyżenia 
włosów. 

20. Metody, sposoby i techniki 

strzyżenia włosów. 
21. Indywidualne cechy urody 

klienta do zmiany koloru 

włosów. 
22. Kształty twarzy klientki do 

zmiany koloru włosów. 

23. Nieprawidłowości porostu 

włosów do zmiany koloru 
włosów. 
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- ocenić stan włosów i skóry głowy na podstawie karty 

diagnozy;  

- wykonać zabiegi mycia włosów i skóry głowy 
z uwzględnieniem różnych technik masażu; 

- wykonać zabiegi mycia włosów metodą na mokro i na 

sucho; 
- zaplanować zbieg mycia włosów i skóry głowy 

z uwzględnieniem rodzaju; 

- wykonać zabieg mycia włosów z uwzględnieniem stanu 

włosów i skóry głowy;  
- wykonać zabieg pielęgnacyjny z uwzględnieniem stanu 

włosów i skóry głowy; 

- udzielić porad z zakresu codziennej pielęgnacji do włosów 
normalnych i z problemami; 

- udzielić porad z zakresu ochrony włosów po zabiegach 

koloryzacji; 
- przeprowadzić wywiad z klientka o jej stanie włosów;  

- dobrać techniki ondulowania chemicznego włosów do 

pożądanego efektu; 

- dobrać technikę prostowania chemicznego do pożądanego 
efektu; 

- dobrać technikę ondulowania i prostowania do stanu 

i struktury włosów; 
- dobrać preparaty do ondulowania chemicznego włosów na 

podstawie diagnozy stanu włosów i skóry głowy; 

- dobrać preparaty do prostowania chemicznego włosów na 

podstawie diagnozy stanu włosów i skóry głowy; 
- wykonać zabieg ondulowania nietrwałego oraz trwałego; 

- wykonać zabieg trwałego i nietrwałego prostowania; 

- dobrać sprzęt fryzjerski do strzyżenia damskiego; 
- dobrać sprzęt fryzjerski do zabiegu strzyżenia męskiego; 

- dobrać sprzęt fryzjerski zależnie od wybranej techniki, 

metody i sposobu; 
- wydzielić sekcje i separacje do zabiegu strzyżenia; 

- dobrać podział sekcyjny do określonej linii fryzury;  

- dobrać podział separacyjny do określonej linii fryzury;  

- ustalić kolejność wykonania zabiegu strzyżenia; 
- uzasadnić kolejność etapów strzyżenia; 

- wykonać strzyżenie damskie do określonej linii fryzury; 

- wykonać strzyżenie męskie do określonej linii fryzury; 
- wykonać strzyżenie dziecka do określonej linii fryzury; 

- dobrać kolor włosów do kształtu głowy i twarzy klientki; 

- dobrać kolor włosów do kształtu fryzury oraz stylu klientki; 
- dobrać techniki koloryzacji do kształtu fryzury; 

- dobrać techniki rozjaśnia do kształtu fryzury; 

- dobrać techniki koloryzacji do urody klientki; 

- dobrać techniki rozjaśniania do urody klientki; 



24. Deformacje głowy klientki do 

zmiany koloru włosów 

25. Sekcje i separacje do zmiany 

koloru włosów. 
26. Karta diagnozy zmiany koloru 

włosów. 

27. Metody, sposoby i techniki 
zmiany koloru włosów. 

28. Zabiegi zmiany koloru 

włosów. 
29. Karta diagnozy zmiany koloru 

włosów. 

30. Metody, sposoby i techniki 

zmiany koloru włosów. 
31. Zabiegi zmiany koloru 

włosów. 

32. Rodzaje fryzur 
okolicznościowych.  

33. Rodzaje fryzur wieczorowych.  

34. Techniki wykonania fryzur 

wieczorowych.  

35. Techniki wykonania fryzur 

okolicznościowych. 

 - zaplanować zabieg koloryzacji włosów; 

- zaplanować zabieg rozjaśniania włosów; 

- wykonać zabieg całościowej koloryzacji włosów; 

- rozpoznać kolor włosów; 
- dobrać kolor komplementarny do korekty koloru; 

- wykonać korektę całościowa koloru włosów; 

- wykonać korektę częściową koloru włosów; 
- wykonać fryzurę wieczorową; 

- wykonać fryzurę komunijną; 

- wykonać fryzurę konkursową; 
- wykonać fryzurę sportową; 

- wykonać fryzurę koktajlową; 

- wykonać fryzurę dzienną; 

BHP  

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy 

 

- przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz 
mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 

zawodowych;  

- organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska;  

- stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych;  

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

- udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach 

przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

KPS 

Kompetencje 

personalne 

i społeczne 

- przestrzega zasad kultury i etyki;  
- jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;  

- przewiduje skutki podejmowanych działań;  

- jest otwarty na zmiany;  
- potrafi radzić sobie ze stresem;  

- aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;  

- przestrzega tajemnicy zawodowej;  

- potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane 
działania;  

- potrafi negocjować warunki porozumień;  

- współpracuje w zespole. 

OMZ 

Organizacja 

pracy małych 

zespołów 

- planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 

zadań; 

- dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

- kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
- ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

- wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 

wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 
- komunikuje się ze współpracownikami. 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na:  

- wygląd zewnętrzny,  

- kulturę osobistą i zawodową,  

- zdyscyplinowanie i punktualność,  

- pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,  

- samodzielność podczas wykonywania zadań,  

- odpowiedzialność za powierzone mienie,  

- zainteresowanie wykonywaną pracą. 
Ocena końcowa powinna być zapisana w dzienniczku praktyk zawodowych oraz w protokole egzaminacyjnym. 

 

 

                                                
1 Jednostka organizacyjna może dokonać korekty programu ze względu na specyfikę prowadzonej działalności 


