TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
1.
Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są
pomysłowi kreatywni, mają poczucie piękna i estetyki, dający możliwość samorealizacji oraz
dużej satysfakcji z wykonywanego zwodu. Na zajęciach praktycznych, uczniowie odkrywają
swoje talenty, zdobywają wiedzę, a także, co najważniejsze, rozwijają umiejętności nie tylko
w zakresie fryzjerstwa, ale także kosmetyki. Młodzież uczy się wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych, strzyżenia włosów, stylizacji fryzur, wykonywania zabiegów koloryzacji i
przedłużania włosów. Oprócz tego, uczniowie korzystają z najnowocześniejszego na rynku
fryzjerskim, oprogramowania i sprzętu komputerowego do badania struktury włosa oraz
wykonywania projektów fryzur. Szkolą się, jak umiejętnie zarządzać zespołem oraz co
bardzo ważne w zawodzie fryzjera, podstaw komunikacji z klientem.
2. Informacje dodatkowe: - wprowadzona w naszej szkole na kierunku technik usług
fryzjerskich innowacje 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 filmowy. 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.
Ponadto w szkole organizowane są kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji: kurs przedłużanie i zagęszczanie włosów i kurs wizaż i stylizacja paznokci.
W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie kształcący się w
zawodzie technik usług fryzjerskich mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże
zawodowe do krajów Unii Europejskiej Uczniowie mogą również odbywać wakacyjne płatne
staże w zakładach fryzjerskich. W toku nauki uczniowie odbywają także 4 – tygodniowe
praktyki zawodowe w wybranych przez siebie zakładach fryzjerskich . Uczniowie mogą
również odbywać wakacyjne płatne staże w zakładach fryzjerskich, chętni mogą równie
kontynuować naukę na studiach wyższych.
3.
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja 1:
AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja 2:
A.26. Projektowanie fryzur
4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 prowadzenia salonu fryzjerskiego,
 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry,
 dobierania metod i środków do pielęgnacji włosów,
 strzyżenia włosów damskich, męskich i dziecięcych,
 profesjonalnego wystylizowania fryzury,
 wykonywania zabiegów chemicznych włosów,










analizy kolorystycznej,
przeprowadzania zabiegów koloryzacji oraz rozjaśniania włosów,
stosowania specjalistycznych programów komputerowych do projektowania fryzur,
doradztwa profesjonalnych produktów fryzjerskich i ich oceny pod względem
jakościowym,
odpowiedzialności, wrażliwości i poczucia estetyki,
zarządzania zespołem,
komunikacji z klientem, odczytywania jego potrzeb i udzielania porad realizacji
kreatywnych zadań,
posługiwania się dokumentacją techniczną.

5. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w:
 salonach fryzjerskich czy też fryzjersko – kosmetycznych,
 barber shopach
 studiach stylizacji fryzur,
 agencjach mody i reklamy,
 charakteryzatorniach w teatrze i na planie filmowym
 możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła posiada dwie pracownie fryzjerski wyposażone w profesjonalny sprzęt fryzjerski
umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz pracownie kosmetyczną.
W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zawodowe. Celem kształcenia zawodowego
jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania
pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
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Filmik reklamujący zawód technika usług fryzjerskich:
https://www.youtube.com/watch?v=jGJ5oR0yVpQ

