
Szkoła Branżowa I Stopnia  
 

ZAWÓD : FRYZJER 

 
1. Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze: 
 
 

 Specjalisty w dziedzinie stylizacji włosów do:  
 sesji zdjęciowych, 

      kampanii reklamowych,

  pokazów mody, teledysków,

      na potrzeby teatru, filmu, telewizji 
 Przedstawiciela handlowego w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją 

materiałów fryzjerskich 


2. Zawód fryzjer kształtuje umiejętności : 
 

dobierania zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów i skóry; 
wykonywania w pełnym zakresie usług fryzjerskich  

kontrolowania przebiegu zabiegów fryzjerskich;  
stosowania nowoczesne techniki fryzjerskich zgodnie z modą; 

 
dobierania fryzury zgodnie z zasadami antropometrii; 

stosowania zasad kolorystyki w procesach stylizacji;  
dobierania barwy odpowiednio do makijażu i typu urody;  
udzielania porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów;  
wykorzystywania techniki komputerowe w pracy zawodowej;  
posługiwania się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań 

 
zawodowych; 

organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;  
stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej;  
korzystania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego. 

 
3. Po skończonej szkole będziesz umiał : 
 

organizować i wyposażać zakład fryzjerski 
 

dobierać, obsługiwać i konserwować narzędzia i aparaty 
fryzjerskie, rozpoznawać i stosować preparaty fryzjerskie, 

 
organizować stanowisko fryzjerskie do planowanego 
zabiegu, oceniać stan włosów i skóry głowy, 

 
dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry głowy, 
udzielać porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów, 

 
stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodne z 
modą, dobierać fryzury do kształtu twarzy i typu urody, 

 
wykonywać strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych, 
wykonywać zabiegi ondulowania i prostowania włosów, 



wykonywać fryzury okolicznościowe, 
 

wykonywać zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów, 
 

przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia własnego 
salonu fryzjerskiego. 

 
 
 
 

4. Zawód przeznaczony jest dla osób : 
 

uzdolnionych manualnie, 
 

posiadających zmysł artystyczny, 
 

kreatywnych 
 

spostrzegawczych, 
 

dokładnych, 
 

uczciwych, 
 

posiadających zdolność zrozumienia potrzeb klienta, 

 
sumiennych i zdyscyplinowanych, 

komunikatywnych, 

 
stosujących się do zasad etyki i kultury zawodowej, 

 
gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, 

 
 
 
 
5. Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego 

 

Nauka trwa 3 lata. W tym czasie uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu technologii fryzjerskiej, 
stylizacji i wizażu, higieny zawodowej, podstaw przedsiębiorczości. Nauka języka obcego 
zawodowego sprawia, że absolwenci mają możliwość poszukania miejsca pracy na rynku 
europejskim. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach i salonach fryzjerskich. Absolwent 
otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu czeladniczego lub egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wg kwalifikacji A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
 

 

6. W zawodzie fryzjer realizujemy innowację pedagogiczną pod nazwą : wizaż i stylizacja 

 

Poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznej z zakresu wizażu i stylizacji uczniowie 

zdobywają i poszerzają wiedzę. Zdobyte umiejętności zostaną przez nich wykorzystane do 

kreowania własnego wizerunku. Rezultatem działań będzie również ich kreatywność i pomoc 

w tworzeniu wizerunku przyszłych klientów. Klienci w salonach fryzjerskich szukają nie tylko 

fryzjera, ale również doradcy z zakresu wizażu. Dzięki wprowadzeniu innowacji uczniowie 

będą mogli sprostać wymaganiom stawianym przed fryzjerami. Absolwenci będą 



 

atrakcyjniejsi na rynku pracy. Dzięki rozbudzeniu zainteresowań związanych z wizażem i 
stylizacją uczniowie będą mogli kontynuować naukę na kierunkach związanych np. 
 

z kosmetyką. Zdobytą wiedzę i efekty swojej pracy uczniowie mogą wykorzystać podczas 
udziału w konkursach tematycznych. 
 

7. Perspektywy zatrudnienia : 

 

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest 
specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne. 
 
 

 

8. Jeśli wybierzesz naukę w „Koperniku” to: 
 

weźmiesz udział w niezwykłej przygodzie trwającej 3 lata, podczas której zaznajomisz się z 

tajnikami zawodu, a w drodze do uzyskania dyplomu wspierać Cię będzie wykwalifikowana 

kadra pedagogiczna , 
 

przekonasz się, że lekcje mogą być prowadzone w bardzo interesujący sposób 

możesz rozwijać swoje pasje 


