
REGULAMIN 
WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU 

NA  NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE  FRYZJER 
 
 
Temat Turnieju  -  ,,HISZPAŃSKA  AWANGARDA” 
Termin Turnieju  -  22 kwietnia 2015 r. 
Organizatorzy  -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w 
Krośnie. /www.zsp2krosno.pl/ 
Współorganizatorem Turnieju jest Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie. 
 
Cele Turnieju: 

• zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych; 

• zaszczepienie zasad zdrowej rywalizacji; 
• promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego 

potencjału. 
 

Zasady Turnieju: 
Do  Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie fryzjer, mogą przystąpić uczniowie 
kształcący się w ramach kwalifikacji A.19,  w technikum oraz  zasadniczej szkole  
zawodowej.  
Każda ze szkół może wytypować 2 uczestników wyłonionych w wewnątrzszkolnych 
eliminacjach. 
 
Etap Wojewódzki składa się z części teoretycznej i praktycznej: 

• część teoretyczna – obejmuje test pisemny opracowany w oparciu o obowiązujący 
program nauczania z zakresu kwalifikacji A.19 - wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich. 

• część praktyczna – obejmuje sprawdzenie umiejętności praktycznych uczniów 
zgodnie z tematem Turnieju – „Hiszpańska awangarda”.  
 

  Czas trwania Turnieju: 
• część teoretyczna – wg instrukcji zawartej w teście; 
• część praktyczna – 2 godziny. 

 
W Turnieju uczniowie startują indywidualnie, wykonują zadanie na modelkach. 
Każdy uczestnik Turnieju powinien zgłosić się wraz z modelką i posiadać własne  narzędzia 
pracy, środki do stylizacji fryzury oraz dodatki dekoracyjne niezbędne do wykonania zadania.  
Dopuszcza się dopięcie treski nie przekraczającej 30% objętości włosów modelki.  
Makijaż modelki powinien zostać wykonany wcześniej, zgodnie z tematem Turnieju oraz 
własną jego interpretacją. 
Przed rozpoczęciem konkurencji włosy modelki muszą być zaczesane gładko do tyłu. 
 



Kryteria oceniania 
• część teoretyczna – 20 pkt 
• część praktyczna  – 24 pkt 

 
O sposobie przydzielania punktów w części praktycznej decyduje komisja, uwzględniając 
następujące elementy: 

• organizację stanowiska oraz higienę i bezpieczeństwo pracy;     (1-6) 

• artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury;                                 (1-6) 
• wykazanie się umiejętnościami objętymi tematem Turnieju;      (1-6) 
• spójność elementów zadania (fryzura, makijaż, ubiór);               (1-6) 

 
Nad prawidłowym  przebiegiem Turnieju czuwać będzie komisja w składzie: 
 

Przewodniczący                     -  Przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 
Z-ca przewodniczącego        -  Przedstawiciel Dyrekcji ZSP Nr2 w Krośnie; 
Członkowie                            -  2 Mistrzów zrzeszonych w Cechu Rzemiosł   
                                                   Różnych w Krośnie; 

       -  nauczyciele przedmiotów zawodowych 
          (1 z ZSP NR 2 w Krośnie oraz 2     
          nauczycieli wybranych w drodze                                                         
…      losowania spośród opiekunów). 
 

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Turnieju po zakończeniu pracy Komisji. 
Wygrywa uczeń, który otrzyma największą liczbę punktów  w części praktycznej  
i teoretycznej. 
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez uczestników, o kolejności miejsc 
decydować będzie zdobyta liczba punktów w części praktycznej. 
Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, otrzymają nagrody rzeczowe zapewnione 
przez organizatorów. 
 
Uwagi uzupełniające: 
Informacji na temat Turnieju udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego  
mgr Barbara Kozdraś tel. (0-13) 4322319 
Koszt udziału ucznia w Turnieju wynosi 50 złotych. Wpłaty należy dokonać na konto Rady 
Rodziców ZSP Nr 2 w Krośnie 64 8642 1083 2002 8306 4580 0002 z dopiskiem ,,Turniej –
fryzjer” 


