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PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA

Poz. 991

932920

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy fryzjera powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac
pomocniczych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy do usług fryzjerskich;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i zmiany kształtu włosów;
3) pomocy podczas wykonywania zabiegów strzyżenia, przedłużania i zagęszczania, golenia oraz formowania
zarostu męskiego;
4) pomocy podczas wykonywania zabiegów zmiany koloru włosów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW
Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac
pomocniczych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:
FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych
FRK.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) charakteryzuje zasady pracy w salonie fryzjerskim
1) wymienia zasady organizacji pracy mające zapewnić
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
wymagany poziom ochrony zdrowia i życia
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
w środowisku pracy
2) rozpoznaje źródła i czynniki szkodliwe
w środowisku pracy
3) wymienia działania mające na celu zapobieganie
zanieczyszczeniu środowiska
4) wymienia źródła zanieczyszczeń powstałych
w wyniku pielęgnacji włosów (szampony, odżywki,
maski), nietrwałego i trwałego odkształcania
włosów (pianki, lakiery, płyny, utrwalacze), zmiany
koloru włosów (farby, aktywatory)
5) stosuje wyposażenie w salonie fryzjerskim zgodnie
z ergonomią, np. wysokość konsoli, fotela,
umywalek
6) rozpoznaje środki gaśnicze stosowane w salonie
fryzjerskim gaśnice, koce gaśnicze
7) nie używa uszkodzonych urządzeń elektrycznych i
substancji łatwopalnych
2) określa prawa i obowiązki pracownika oraz
1) wymienia skutki naruszeń prawa pracy
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
2) stosuje przepisy prawa pracy dotyczące praw
pracy
i obowiązków pracownika i pracodawcy
3) rozpoznaje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz
sygnały alarmowe
4) wymienia konsekwencje nieprzestrzegania
obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
3) określa skutki oddziaływania
1) wymienia wpływ bakterii, wirusów, grzybów oraz
czynników szkodliwych na organizm człowieka
pasożytów na organizm człowieka
2) określa współczesne zagrożenia zdrowia wynikające
z kontaktu z klientem
3) identyfikuje źródła zagrożeń oraz czynniki
szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne
występujące w salonie fryzjerskim
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4) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas
wykonywania zadań zawodowych

5) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego

FRK.02.2. Podstawy fryzjerstwa
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) określa anatomię oraz fizjologię włosów i skóry
głowy

– 1270 –

Poz. 991

4) zapobiega zagrożeniom zdrowia i życia i w salonie
fryzjerskim
1) wymienia środki ochrony indywidualnej stosowane
podczas wykonywania zadań zawodowych
2) opisuje środki ochrony indywidualnej i ich
zastosowanie podczas wykonywania zadań
zawodowych
5) określa rodzaj środków ochrony indywidualnej ze
względu na ich przeznaczenie i zastosowanie
(rękawiczki, gogle ochronne, fartuchy
impregnowane i materiałowe, peniuary jednoi wielorazowe)
1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany
zagrożenia zdrowia i życia
2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie
analizy objawów obserwowanych u
poszkodowanego
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce
wypadku
4) układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
5) powiadamia odpowiednie służby
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
urazowych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja,
złamanie, oparzenie
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
nieurazowych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową
na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) wymienia funkcje skóry głowy
2) wymienia elementy budowy włosów i skóry głowy
3) wymienia funkcje włosów i ich rolę
4) rozpoznaje fazy wzrostu włosów
5) identyfikuje elementy budowy włosów
6) identyfikuje rodzaje owłosienia
7) opisuje budowę fizyczną i chemiczną włosów
8) wymienia rodzaje wiązań chemicznych we włosach
2) analizuje wygląd klienta
1) wskazuje cechy kształtów twarzy i głowy
2) identyfikuje rodzaje profilu twarzy
3) rozpoznaje kształty twarzy i głowy
4) rozpoznaje nieprawidłowości w budowie twarzy
i głowy klienta w odniesieniu do kanonu
5) określa proporcje twarzy i głowy klienta
6) opisuje podstawowe typy kolorystyczne urody
klienta
7) rozpoznaje podstawowe typy kolorystyczne
3) rozpoznaje aparaty fryzjerskie, narzędzia
1) nazywa aparaty fryzjerskie, narzędzia i przybory,
i przybory oraz odzież zabiegową i ochronną
2) identyfikuje zastosowanie aparatów fryzjerskich,
do wykonywania zabiegów fryzjerskich
narzędzi i przyborów
3) rozpoznaje zastosowanie odzieży zabiegowej i
ochronnej
FRK.02.3. Wykonywanie zabiegów mycia pielęgnacji włosów i skóry głowy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
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1) rozpoznaje zabiegi mycia i pielęgnacji włosów i
skóry głowy

Poz. 991

1) wymienia rodzaje zabiegów pielęgnacji włosów
2) wymienia metody i techniki mycia oraz pielęgnacji
włosów
3) rozpoznaje preparaty do mycia i pielęgnacji włosów
2) przygotowuje stanowisko fryzjerskie
1) rozpoznaje elementy wyposażenia stanowiska
do planowego zabiegu pielęgnacji włosów
do zabiegu pielęgnacji włosów
2) wskazuje przeznaczenie sprzętu, odzieży zabiegowej
i ochronnej oraz preparatów stosowanych
do zabiegów pielęgnacji włosów
3) organizuje stanowisko pracy do wyznaczonego
przez fryzjera zabiegu pielęgnacji włosów
3) rozpoznaje preparaty do mycia i pielęgnacji
1) nazywa preparaty do pielęgnacji włosów i skóry
włosów i skóry głowy
głowy
2) wskazuje zastosowanie preparatów do mycia
włosów i skóry głowy
3) grupuje preparaty do mycia włosów i skóry głowy
4) wskazuje zastosowanie preparatów służących
do zabiegów regeneracji i kondycjonowania włosów
5) wymienia preparaty stosowane podczas zabiegów
regeneracji i kondycjonowania
6) grupuje preparaty do regeneracji i kondycjonowania
włosów
4) wykonuje czynność mycia włosów i skóry głowy
1) wymienia techniki masażu skóry głowy
z zastosowaniem różnych metod i technik
2) wymienia metody i techniki mycia włosów oraz
skóry głowy
3) stosuje różne metody i techniki mycia włosów oraz
skóry głowy
4) stosuje w trakcie zabiegu mycia włosów techniki
masażu skóry głowy
5) wykonuje czynności pielęgnacyjne zgodnie
1) stosuje w trakcie zabiegu pielęgnacji zalecaną
z zaleceniem fryzjera
technikę masażu
2) wymienia aparaturę do zabiegów pielęgnacji
włosów i skóry głowy
3) wykonuje zabieg mycia i pielęgnacji włosów i skóry
głowy zgodnie z kolejnością technologiczną
4) wykorzystuje w trakcie zaleconego zabiegu
pielęgnacyjnego specjalistyczną aparaturę
5) wykonuje zabiegi regeneracji i kondycjonowania
włosów zgodnie z zaleceniem fryzjera
6) przygotowuje klienta do zabiegów mycia i
1) wymienia odzież zabiegową i ochronną stosowaną
pielęgnacji włosów i skóry głowy
do zabiegów mycia, kondycjonowania i regeneracji
włosów
2) stosuje odzież zabiegową i ochronną do wskazanego
zabiegu mycia i pielęgnacji włosów
3) wymienia czynności wstępne wykonywane przed
zabiegiem mycia, kondycjonowania i regeneracji
włosów i skóry głowy
4) wykonuje czynności wstępne przed zabiegiem
mycia, kondycjonowania i regeneracji włosów
i skóry głowy
FRK.02.4. Odkształcanie włosów we współpracy z fryzjerem
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) rozpoznaje nietrwałą i trwałą zmianę kształtu
1) wymienia rodzaje zabiegów zmiany kształtu
włosów
włosów
2) opisuje metody i techniki nietrwałej zmiany kształtu
włosów
3) opisuje metody i techniki trwałej zmiany kształtu
włosów
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2) przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu
zmiany kształtu włosów

3) przygotowuje klienta do zabiegu zmiany kształtu
włosów

4) stosuje zasady podziału porostu włosów do
zabiegu zmiany kształtu włosów

5) współpracuje z fryzjerem podczas wykonywania
zabiegu zmiany kształtu włosów

6) wykonuje nawijanie włosów na wałki do zabiegu
zmiany kształtu włosów

7) wykonuje modelowanie włosów

Poz. 991

4) rozpoznaje techniki i sposoby wykonywania
nietrwałej i trwałej zmiany kształtu włosów
1) wymienia elementy wyposażenia stanowiska
do zabiegu nietrwałej zmiany kształtu włosów
2) wymienia elementy wyposażenia stanowiska do
zabiegu trwałej zmiany kształtu włosów
3) opisuje przeznaczenie sprzętu, odzieży zabiegowej
i ochronnej oraz preparatów stosowanych do
zabiegów zmiany kształtu włosów
4) organizuje stanowisko pracy do wyznaczonego
przez fryzjera zabiegu zmiany kształtu włosów
1) wymienia odzież zabiegową i ochronną stosowaną
podczas zabiegów zmiany kształtu włosów
2) stosuje odzież ochronna i zabiegową podczas
wskazanego zabiegu zmiany kształtu włosów
3) wymienia czynności wstępne wykonywane przed
zabiegiem nietrwałej i trwałej zmiany kształtu
włosów
4) przygotowuje włosy klienta do wskazanego zabiegu
zmiany kształtu włosów
1) wymienia rodzaje sekcji
2) wymienia rodzaje linii separacji
3) dobiera rodzaj sekcji i linii separacji
wykorzystywanych do zabiegu zmiany kształtu
włosów
4) wskazuje rodzaj sekcji zastosowanej do zabiegu
zmiany kształtu włosów
5) wskazuje rodzaj linii separacji w sekcji
zastosowanej do zabiegu zmiany kształtu włosów
6) dzieli włosy na sekcje wskazane przez fryzjera do
zabiegów zmiany kształtu włosów
7) stosuje do zabiegu zmiany kształtu włosów zalecane
przez fryzjera linie separacji
1) zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem
wskazanego przez fryzjera zabiegu zmiany kształtu
włosów
2) wykonuje zabiegi wstępne wskazane przez fryzjera
przed zabiegiem zmiany kształtu włosów
1) określa zasady nawijania włosów na wałki
2) nawija pasma włosów na wałki metodą płaską
i spiralną
3) nawija pasma włosów, stosując projekcję wskazaną
przez fryzjera
4) nawija włosy na wałki techniką wskazaną przez
fryzjera
1) stosuje zasady modelowania włosów
2) wykonuje modelowanie włosów o różnej długości
z zachowaniem kolejności technologicznej
3) wymienia preparaty do modelowania włosów
4) stosuje do zabiegu modelowania preparaty do
układania, utrwalania i stylizacji
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8) wykonuje dekontaminację stanowiska pracy po
zabiegu zmiany kształtu włosów

1) rozpoznaje spektrum działania preparatów do
dezynfekcji
2) wskazuje aparaty i preparaty do sterylizacji
i dezynfekcji sprzętu po zabiegu zmiany kształtu
włosów
3) porządkuje stanowisko pracy po wykonaniu
zabiegów zmiany kształtu włosów
4) przeprowadza sanityzację, dezynfekcję i sterylizację
narzędzi, przyborów i aparatów stosowanych
podczas zabiegów zmiany kształtu włosów
FRK.02.5. Asystowanie podczas strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu
1) wymienia sprzęt i odzież zabiegową i ochronną
strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu
stosowane podczas wykonywania zabiegów
męskiego
strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu
męskiego
2) dobiera sprzęt, odzież zabiegową i ochronną oraz
preparaty stosowane podczas zabiegów strzyżenia
włosów, golenia i formowania zarostu męskiego
3) organizuje stanowisko pracy do wyznaczonego
przez fryzjera zabiegu, np. strzyżenia włosów,
golenia lub formowania zarostu męskiego
2) współpracuje z fryzjerem podczas wykonywania
1) zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem
zabiegu strzyżenia włosów, golenia i formowania
wskazanego przez fryzjera zabiegu strzyżenia
zarostu męskiego
włosów, golenia i formowania zarostu męskiego
2) wykonuje zabiegi wstępne wskazane przez fryzjera
przed zabiegiem strzyżenia włosów, golenia
i formowania zarostu męskiego
3) wykonuje dekontaminację stanowiska pracy po
wykonaniu zabiegu strzyżenia włosów, golenia
i formowania zarostu męskiego

1) oczyszcza sprzęt i stanowisko pracy z włosów
i zanieczyszczeń w trakcie i po zabiegu strzyżenia
włosów, golenia i formowania zarostu męskiego
2) dezynfekuje sprzęt i stanowisko pracy w trakcie i po
zabiegu strzyżenia włosów, golenia i formowania
zarostu męskiego
3) stosuje aparaty do sterylizacji sprzętu użytego
podczas zabiegu strzyżenia włosów, golenia
i formowania zarostu męskiego
4) segreguje odpady chemiczne i ogólne uzyskane
podczas wykonania zabiegu strzyżenia włosów,
golenia i formowania zarostu męskiego
FRK.02.6. Asystowanie podczas zabiegów zmiany koloru włosów
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje, techniki oraz metody zmiany
1) wymienia rodzaje zabiegu zmiany koloru włosów
koloru włosów
2) wymienia metody i techniki zmiany koloru włosów
3) rozróżnia metody i techniki koloryzacji
rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej oraz
rozjaśniania
4) wymienia zmiany zachodzące we włosach podczas
koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej
i tonującej oraz rozjaśniania
2) przygotowuje stanowisko fryzjerskie do zabiegu
1) wskazuje narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie
zmiany koloru włosów
stosowane podczas zabiegu zmiany koloru włosów
2) wymienia cechy preparatów fryzjerskich
stosowanych przed wykonaniem i po wykonaniu
zabiegu zmiany koloru włosów
3) gromadzi preparaty, narzędzia i przybory wskazane
przez fryzjera do wykonania wybranego rodzaju
zabiegu zmiany koloru włosów
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3) przygotowuje klienta do zabiegu zmiany koloru
włosów

4) współpracuje z fryzjerem podczas wykonywania
zabiegu zmiany koloru włosów

5) rozpoznaje preparaty fryzjerskie stosowane do
zabiegu zmiany koloru włosów

6) wykonuje podziały porostu do zabiegu zmiany
koloru włosów
7) wykonuje dekontaminację stanowiska pracy po
wykonaniu zabiegu zmiany koloru włosów

Poz. 991

4) organizuje stanowisko pracy do zabiegu zmiany
koloru włosów zgodnie z procedurami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
1) wskazuje odzież zabiegową i ochronną stosowaną
podczas zabiegu zmiany koloru włosów
2) określa przeznaczenie odzieży ochronnej
i zabiegowej oraz preparatów ochronnych
stosowanych podczas zabiegu zmiany koloru
włosów
3) stosuje odzież jednorazową i wielorazową podczas
zabiegu zmiany koloru włosów
4) stosuje preparaty ochronne do zabezpieczenia skóry
i włosów podczas zabiegu zmiany koloru włosów
1) wykonuje zabieg wstępny na włosach wskazany
przez fryzjera przed zabiegiem zmiany koloru
włosów
2) wykonuje zabieg zmiany koloru włosów wskazaną
przez fryzjera metodą i techniką
3) wykonuje zabieg zmiany koloru włosów, stosując
wskazane przez fryzjera podziały włosów na sekcje
i linie separacji
1) wskazuje zastosowanie farb roślinnych
i syntetycznych
2) wymienia preparaty krótkotrwale koloryzujące,
tymczasowe, półtrwałe, trwałe, roślinne, odsiwiacze
i preparaty rozjaśniające
3) wymienia właściwości nadtlenku wodoru
4) rozróżnia roztwory nadtlenku wodoru i ich działanie
na włosy
1) wymienia rodzaje sekcji stosowanych w zabiegu
zmiany koloru włosów
2) dobiera do techniki rodzaje sekcji w zabiegu zmiany
koloru włosów
1) oczyszcza sprzęt i stanowisko pracy z włosów
i zanieczyszczeń w trakcie i po zabiegu zmiany
koloru włosów
2) dezynfekuje sprzęt i stanowisko pracy w trakcie
i po zabiegu zmiany koloru włosów
3) stosuje aparaty do sterylizacji narzędzi i przyborów
użytych podczas zabiegu zmiany koloru włosów
4) segreguje odpady chemiczne i ogólne uzyskane
w wyniku wykonania zabiegu zmiany koloru
włosów
5) umieszcza odpady uzyskane w wyniku zmiany
koloru włosów w wyznaczonych pojemnikach

FRK.02.7. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia
Uczeń:

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
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1) posługuje się podstawowym zasobem
środków językowych w języku obcym
nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem
środków leksykalnych), umożliwiającym
realizację czynności zawodowych w zakresie
tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych
w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności
zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją
zadań zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentów związanych z wykonywaniem
zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne
w języku obcym nowożytnym, w zakresie
umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych (np. rozmowy,
wiadomości, komunikaty, instrukcje, filmy
instruktażowe, prezentacje), artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne
dotyczące czynności zawodowych (np.
napisy, broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentację zawodową)
3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku
obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym
realizację zadań zawodowych:
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. polecenie, komunikat,
instrukcję)
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi pisemne dotyczące czynności
zawodowych (np. komunikat, e-mail,
instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny,
dokument związany z wykonywanym
zawodem – wg wzoru)
FRK.02.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej

1) określa główną myśl wypowiedzi, tekstu lub
fragmentu wypowiedzi, tekstu
2) znajduje w wypowiedzi, tekście określone
informacje
3) rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu
4) układa informacje w określonym porządku

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane
z czynnościami zawodowymi
2) przedstawia sposób postępowania w różnych
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,
wskazówek, określa zasady)
3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym
charakterze
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi
adekwatnie do sytuacji

1)
2)
3)

2) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

1)
2)
3)

3) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe

1)
2)
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Kryteria weryfikacji
Uczeń:
wymienia zasady etyczne wchodzące w skład
kodeksu zawodowego fryzjera
stosuje zasady uczciwości, sumienności, rzetelności
i lojalności w wykonywaniu obowiązków
zawodowych
przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych
z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych
określa przyczyny i skutki stresu w sytuacjach
zawodowych
identyfikuje u siebie symptomy stresu
rozróżnia rodzaje sytuacji trudnych wpływających
na występowanie stresu
planuje drogę rozwoju zawodowego
stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych
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Poz. 991

1) wyjaśnia pojęcia: zespół, praca zespołowa, lider
2) wymienia zasady zachowań asertywnych
3) wskazuje zasady efektywnej komunikacji
ze współpracownikami

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA
Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym
technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie
absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.
Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich
prac pomocniczych
Pracownia fryzjerska wyposażona w:
 konsolę, lustro, fotel, treningową główkę fryzjerską ze statywem damską i męską, nożyce klasyczne
i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, grzebienie: do strzyżenia, do tapirowania, do rozczesywania, ze
szpikulcem plastikowym, ze szpikulcem metalowym, do wyczesywania fal, do balejażu, szczotki:
do rozczesywania włosów, kokówkę, tunelową, do modelowania okrągłą około 24 mm, 36 mm, 45 mm, szczotkę
karkówkę, klipsy/klamry po 6 szt., klipsy fryzjerskie małe 50 szt., rozpylacz do wody, miseczki i pędzelki
do farbowania włosów, wałki siatkowe różnej grubości do nietrwałej zmiany struktury włosów 50 szt., szpilki
do mocowania wałków siatkowych 50 szt., wałki plastikowe różnej grubości do trwałej zmiany struktury
włosów 50 szt., podkładki pod gumki 10 szt., siatkę zabezpieczającą do wałków, czepek do pasemek, szydełko
do pasemek, wsuwki 50 szt., szpilki kokówki 50 szt., wypełniacz do koka okrągły i płaski, odzież zabiegową
i ochronną, maszynkę do strzyżenia z nasadkami, suszarkę ręczną (wyposażenie dla jednego ucznia),
 promiennik, aparat do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, wannę do dezynfekcji, suszarkę hełmową, prostownicę,
karbownicę, lokówki różnej grubości i kształtów, podwłośnik gumowy lub skórzany, wagę fryzjerską, menzurkę,
konturówkę, pomocnik fryzjerski, myjnię fryzjerską (wyposażenie dla trzech uczniów),
 hoker,
 saunę fryzjerską,
 stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, dostępem do internetu i drukarki,
 środki dydaktyczne z zakresu usług fryzjerskich,
 paletę kolorystyczną, wzornik kolorów, koło barw,
 pojemniki: na ścinki włosowe, na odpady różne, brudownik, szczotkę do zamiatania z szufelką, wannę
do dezynfekcji.
Pracownia technologiczna wyposażona w:
 treningowe główki fryzjerskie damskie i męskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania,
szpilki do mocowania wałów siatkowych, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego, atlas lub wzornik
chorób włosów i skóry głowy,
 mikroskop, urządzenia diagnostyczno-pomiarowe – mikrokamerę,
 środki dydaktyczne z zakresu usług fryzjerskich,
 stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym i dostępem do internetu oraz drukarki,
 paletę kolorystyczną, wzornik kolorów, koło barw.
MINIMALNA LICZBA GODZIN
WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE1)

KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO

FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych
Nazwa jednostki efektów kształcenia
FRK.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
FRK.02.2. Podstawy fryzjerstwa
FRK.02.3. Wykonywanie zabiegów mycia pielęgnacji włosów i skóry głowy
FRK.02.4. Odkształcanie włosów we współpracy z fryzjerem
FRK.02.5. Asystowanie podczas strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu
męskiego
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DLA

KWALIFIKACJI

Liczba godzin
60
60
270
330
270
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FRK.02.6. Asystowanie podczas zabiegów zmiany koloru włosów
FRK.02.7. Język obcy zawodowy
FRK.02.8. Kompetencje personalne i społeczne2)
1)

Poz. 991

Razem

270
60
1320

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły,
zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli dla efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie.
2) Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni stwarzać uczniom
warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych.
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