Zawód: Fryzjer
Symbol 514101
Kwalifikacje: AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Okres nauki: 3 lata
Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładach rzemieślniczych. Uczniowie zatrudnieni są jako młodociani
pracownicy i otrzymują co miesiąc wynagrodzenie. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia
w naszej szkole.
Uczeń po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na koniec II semestru klasy 3 uzyskuje kwalifikacje wykonywanie zabiegów fryzjerskich (symbol kwalifikacji AU.21) w zawodzie fryzjer.
W wyniku kształcenia uczeń nabywa następujące umiejętności:
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów:
- ocenia stan włosów i skóry głowy;
- dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
- organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
- określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;
- dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
- wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
- wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;
- udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.
2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie:
- określa indywidualne cechy urody klienta;
- przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
- dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;
- dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia;
- przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;
- ustala etapy strzyżenia;
- wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych;
- wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;
- określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów;
- określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
- dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
- dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz
chemicznego;
- wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
- określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów;

- dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
- wykonuje fryzury okolicznościowe;
- określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów;
- wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów.
3. Zmiana koloru włosów:
- określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
- określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów;
- dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
- dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
- dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
- sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
- wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów;
- wykonuje korektę koloru.
Wymagane dokumenty!
1. Podanie wydrukowane z systemu elektronicznego, podpisane przez rodzica/opiekuna, kandydata z datą
złożenia dokumentu.
2. Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum (kserokopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem
przez dyrektora szkoły) w pierwszym etapie rekrutacji.
3. Kserokopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki (kserokopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem przez dyrektora szkoły). 4. Oryginał
świadectwa ukończenia gimnazjum.
5. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki.
6. Zaświadczenie z Cechu Rzemiosł Różnych lub zakładu pracy o przyjęcie na zajęcia praktyczne od 1
września 2017 roku.
7. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w zawodzie.
8. 3 zdjęcia.

