
1. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar 
godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie 
przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.  

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich minimalna liczba godzin na 
kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: 
 800 godzin na realizację kwalifikacji A.19., 
 250 godzin na realizację kwalifikacji A.23., 
 300 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach 

obszaru kształcenia. 

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik usług fryzjerskich 

Nazwa  obowiązkowych zajęd 
edukacyjnych 

Nazwa działu programowego 
Liczba godzin  

przeznaczona na dział 

1. Podstawy fryzjerstwa (120 godz.) 

1.1. Bezpieczeostwo i higiena w pracy fryzjera 30 

1.1. Wstęp do fryzjerstwa 60 

1.2. Aspekty biologiczno - chemiczne we fryzjerstwie  30 

2. Techniki fryzjerskie (300 godz.) 

2.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy  40 

2.2. Ondulowanie włosów  70 

2.3. Strzyżenie włosów  80 

2.4. Zmiana koloru włosów  70 

2.5. Układanie, przedłużanie i zagęszczanie włosów  40 

3. Kreowanie wizerunku we 
fryzjerstwie (180 godz.) 

3.1. Dobieranie fryzur dla klienta 80 

3.2. Projektowanie fryzur dla klienta 100 

4. Organizacja salonu fryzjerskiego (60 
godz.) 

4.1. Formy prawno-organizacyjne działalności 
gospodarczej w branży fryzjerskiej 

30 

4.2. Podejmowanie działalności gospodarczej w branży 
fryzjerskiej 

30 

5. Język obcy we fryzjerstwie (90 godz.) 

5.1. Prowadzenie salonu fryzjerskiego w języku obcym 30 

5.2. Porozumiewanie się z klientem salonu 
fryzjerskiego w języku obcym 

60 

6. Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur 
(600 godz.) 

6.1. Pielęgnacja włosów i skóry głowy  40 

6.2. Ondulowanie włosów 100 

6.3. Strzyżenie włosów  180 

6.4. Zmiana koloru włosów 120 

6.5. Układanie fryzur, przedłużanie i zagęszczanie 
włosów 

60 

7. Wizualizacja we fryzjerstwie (150 
godz.) 

7.1 Dobieranie fryzur dla klienta 60 

7.2. Projektowanie fryzur dla klienta 90 

8. Praktyki zawodowe (160 godz.)  160 

 


