BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – FRYZJER
uczeń/pracownik młodociany
1. Fryzjer - zwany teraz coraz częściej stylistą lub kreatorem fryzur, jest osobą, która
zawodowo zajmuje się strzyżeniem, pielęgnacją, czesaniem, układaniem, farbowaniem i
myciem włosów oraz goleniem zarostu. W dobie kultu urody, perfekcyjnego wyglądu,
zaufany fryzjer jest na wagę złota. Od dobrego fryzjera wymagane są przede
wszystkim umiejętności fryzjerskie. Musi on więc umieć: rozróżniać i wykonywać
zabiegi fryzjerskie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawać
rodzaje i stan włosów, dobierać usługę do potrzeb klienta oraz znać nowinki na rynku
fryzjerskim. Powinien także doradzać klientowi w sprawie pielęgnacji i rodzaju fryzury.
W pracy fryzjera ważne są takie predyspozycje jak: dobra koordynacja wzrokowo ruchowa, zmysł artystyczny, zdolności manualne, poczucie estetyki, a także
spostrzegawczość, dokładność, cierpliwość. Ważna jest również umiejętność
nawiązywania kontaktu z klientem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców
w zakresie wiedzy i umiejętności przygotowujemy ucznia do wykonywania pracy
zawodowej i aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy. Podczas
kształcenia uczeń poznaje nowe techniki i technologie oraz podnosi swoje kwalifikacje
zawodowe podczas staży zagranicznych oraz szkoleń organizowanych przez szkołę.
2. Informacje dodatkowe: - wprowadzona w naszej szkole na kierunku fryzjer innowacja
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca udział w zajęciach pozwoli poszerzyć wiedzę
i umiejętności oraz nauczyć się: charakteryzować poszczególne rodzaje cery, pielęgnacji
cery z zastosowaniem, profesjonalnych kosmetyków i urządzeń kosmetycznych,
pielęgnacji dłoni z wykorzystaniem, preparatów kosmetycznych, stylizacji paznokci
różnymi technikami (manikiur tradycyjny, hybrydowy, japoński), wykonywać makijaż
dzienny, wieczorowy i okolicznościowy, doboru makijażu do typu urody, udzielania
porad z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, kolorowej i stylizacji.
Innowacja Stylizacja reklamowa i kreator wizerunku poprzez, którą są przygotowani
do pracy w zawodzie kosmetyczki, a także do pracy w agencjach mody i reklamy oraz
jako charakteryzator w teatrze i na planie filmowym.
Ponadto w szkole organizowane są kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji: kurs przedłużanie i zagęszczanie włosów i kurs wizaż i stylizacja
paznokci.
Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia mogą podjąć kroki dalszego kształcenia
ogólnokształcącego i/lub zawodowego w Branżowej Szkole II Stopnia.
W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie kształcący się w
zawodzie fryzjer mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów
Unii Europejskiej. Uczniowie mogą również odbywać wakacyjne płatne staże w
zakładach fryzjerskich. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy młodociani mogą po
ukończeniu szkoły złożyć
wniosek w Cechu Rzemiosł Różnych z prośbą o egzamin
mistrzowski.
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) Kwalifikacja 1:
AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie wykonywania:
 zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 strzyżenia włosów,
 stylizacji fryzur,
 zabiegów mających na celu podkreślenie cech indywidualnych klienta i ukrywających
ewentualne mankamenty urody,
 zabiegów chemicznych ( ondulowania, zmiany koloru włosów).
5.







Absolwent w zawodzie fryzjer znajdzie zatrudnienie w:
salonach fryzjerskich,
charakteryzatorniach – w teatrze, telewizji lub na planie filmowym,
studiach fotograficznych,
barber shopach,
własnym salonie fryzjerskim.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole, a praktyczne tzw. praktyczna nauka
zawodu, w szkolnych pracowniach fryzjerskich lub bezpośrednio w salonach fryzjerskich
związanych z kierunkiem nauczania dla pracowników młodocianych. W klasach
wielozawodowych nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowana jest podczas
kursów zawodowych. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy młodociani mogą po ukończeniu
szkoły złożyć wniosek w Cechu Rzemiosł Różnych z prośbą o egzamin mistrzowski.
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Filmy
https://www.youtube.com/watch?v=M3rZzsO1ngU

