
 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

FRYZJER 

Szkołę branżową powinni wybierać ci, którzy wiedzą na pewno, że chcą pracować w konkretnym 

zawodzie i chcą go zdobyć jak najszybciej. To szkoła dla osób, które zupełnie nie widzą potrzeby 

kończenia studiów wyższych i tych , co chcą mniej się uczyć. To szkoła dla  odpowiedzialnych ludzi, , 

którzy  kochają to co robią i będą świetnymi fachowcami w swoim zawodzie. Pracodawcy czekają na 

takich fachowców.  Przed wyborem zawodu warto zatem sprawdzić jakie zawody są poszukiwane. Zawód 

FRYZJER – to jeden z takich zawodów ! Topowi fryzjerzy mają w sobie coś z artysty, a raczej artystami 

są. Nie tylko tworzą fryzury, ale również, a może przede wszystkim, kreują wizerunek swojego klienta. 

Trafny dobór kolorów, stylu uczesania, formy fryzury, a nawet sposobu strzyżenia jest tym, co przesądza 

o sukcesie w zawodzie fryzjerskim.  Jeżeli masz pasję i talent. Jesteś kreatywna, cenisz sobie 

niezależność, masz poczucie piękna i estetyki TO ZAWÓD DLA CIEBIE. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE: 

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich. 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:  

* prowadzenie konsultacji z klientem dotyczącymi zakresu usługi fryzjerskiej, 

* doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury, 

* wykonywanie  pielęgnacji włosów i skóry głowy, 

* wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów, 

* wykonywanie strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego, 

* wykonywanie zmiany koloru włosów, 

* wykonywanie stylizacji fryzur. 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE: 

• pożądane cechy  charakteru: komunikatywność,  samodzielność, dokładność, staranność, kreatywność, 

cierpliwość – niezbędne podczas codziennej obsługi  klientów, 

• rozwinięty zmysł dotyku, precyzja, poczucie estetyki, umiejętność słuchania, predyspozycje do 

szybkiego tempa pracy  – niezbędne podczas właściwie wykonywanych obowiązków zawodowych, 

• bardzo wysoka kultura osobista. 

MOZLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE: 

 • w salonach fryzjerskich,  • w garderobach instytucji kulturalnych, takich jak teatry, filharmonie i opery,  

• na planach filmowych; • we własnym zakładzie fryzjerskim. 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE I ZAWODOWE: 

• kształcenia ogólne  odbywa się w ZSZiOiPPP (w klasie I – 3 dni, w klasie II – 3 dni, w klasie III – 3 dni 

w  tygodniu),  

• praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach, jako pracownicy 

młodociani (podpisując umowę z pracodawcą). W  klasie I – 2 dni, w klasie II – 2 dni, w III – 2 dni w 

tygodniu. , 

• przedmiotów zawodowych teoretycznych uczniowie uczą się na miesięcznych kursach   

dokształcających, 

• młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z 

Kodeksu Pracy, w tym prawo do: wynagrodzenia,  ubezpieczenia społecznego, urlopu, bezpłatnej 

opieki lekarskiej, wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną 

KONTYNUOWANIE NAUKI: 

Absolwenci BS I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika mogą kontynuować naukę w 

dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia (w zawodzie technik usług fryzjerskich) lub podjąć pracę lub 

wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( począwszy od klasy II). 

Absolwenci Szkoły Branżowej I i II stopnia mogą też poszerzać lub uzupełniać kwalifikacje zawodowe na 

Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 

 

 


