
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 

kl. II  - 4 tygodnie - 160 godz.,  

  

L.p. Czynności  wykonywane przez uczniów na praktyce zawodowej Liczba  dni 

1 
Zapoznanie się z zasadami bhp  na stanowisku pracy oraz z funkcjonowaniem salonu 

fryzjerskiego 
1 

2 Wykonywanie zabiegów mycia włosów i skóry głowy z uwzględnieniem stanu włosów 1 

3 Wykonywanie zabiegów regeneracyjnych na włosach długich i krótkich 1 

4 
Wykonywanie ondulowania nietrwałego na włosach przy użyciu lokówki, karbownicy i 

prostownicy 
1 

5 Wykonywanie wyciskania fal na mokro 1 

6 Nawijanie włosów na wałki – modelowanie różnymi technikami (ondulacja nietrwała) 2 

7 Wykonywanie zabiegów na włosach ondulacji  trwałej 1 

 

8 
Wykonywanie strzyżenia damskiego (włosy krótkie, średnie i długie) 1 

9 Wykonywanie strzyżenia męskiego 1 

10 Wykonywanie  zabiegów farbowania włosów na całej długości 1 

11 Wykonywanie zabiegów koloryzacji odrostów włosów 1 

12 Wykonywanie pasemek na włosach z użyciem czepka 1 

13 Wykonywanie pasemek z użyciem folii aluminiowej 1 

14 Wykonywanie zabiegu rozjaśniania całego porostu włosów 2 

15 Wykonywanie balejażu na włosach 1 

16 
Wykonywanie fryzur dziennych, wieczorowych i okolicznościowych na włosach 

krótkich 
1 

17 Wykonywanie fryzur dziennych, wieczorowych i okolicznościowych na włosach długich 1 

18 Wykonywanie strzyżenia męskiego z wykonaniem różnych wzorów 1 

RAZEM 
20 dni 

160 godz. 

Kryteria oceny  

Oceny efektów kształcenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny 

powinny uwzględniać: 

 pracowitość, 

 punktualność, 

 etykę zawodową, 

 kulturę osobistą, 

 rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań, 

 wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole, 

 systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych lub w ich odpowiedniku. 

Ocena końcowa powinna być zapisana w dokumencie wskazanym przez szkołę np. w dzienniczku praktyk 

zawodowych. 

Kryteria oceny  na podstawie uzyskanych rezultatów 

 

 



Metody sprawdzania osiągnięć  

Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów powinny być sprawdzane. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć 

uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie 

ustalonych kryteriów. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie   i 

stopniu realizacji szczegółowych celów określonych w programie przedmiotu. Systematyczne ocenianie 

motywuje ucznia do pracy i daje mu satysfakcję z osiągniętych wyników. 

Oceny wykonywanych przez uczniów podczas praktyki zawodowej zadań dokonuje zakładowy opiekun 

praktyki, na podstawie obserwacji, rozmowy z pracownikami bezpośrednio nadzorującymi ich pracę w 

poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także rzetelności prowadzenia dzienniczka praktyki sporządza 

opinię o osiągnięciach edukacyjnych ucznia 

Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu  

Praktyki zawodowe odbywają  się w wymiarze 4 tygodni. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych przez 

uczniów, szkolny opiekun praktyk zawodowych powinien omówić: rodzaje i sposób sporządzenia 

dokumentacji związanej z praktykami zawodowymi np.: skierowanie, umowa o praktykę 

zawodową,  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawami i obowiązkami pracowników, 

regulamin praktyk zawodowych, zakres programu praktyk zawodowych i sposób prowadzenia zapisów w 

dzienniczku praktyk. 

Praktyki zawodowe powinny umożliwić uczniom pogłębienie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności 

uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole. Praktyki zawodowe powinny również przygotować uczniów 

do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wzmacniać poczucie 

odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość. Należy dostosować treści nauczania i 

metodykę pracy do poziomu wiadomości i umiejętności oraz specyfiki instytucji, w której uczeń odbywa 

praktykę. Zajęcia praktyczne mogą się odbywać w salonach fryzjerskich wyposażonych w nowoczesny sprzęt 

fryzjerski. 

Wykonywane zadania uczeń powinien dokumentować w dzienniczku praktyki zawodowej. Zapisy powinny 

dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń 

wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych. 

Praktyki zawodowe mogą się odbywać w jednostce organizacyjnej lub w szkolnej pracowni zajęć 

praktycznych Jednostka organizacyjna może dostosować program do specyfiki  prowadzonej działalności. 

Zakładowy opiekun praktyki zawodowej powinien: umożliwić odbycie praktyki w różnych komórkach 

organizacyjnych, stworzyć możliwości wykonania zadań przewidzianych w programie praktyk, nadzorować 

pracę uczniów. 

Zalecane metody dydaktyczne; Dział programowy „praktyki zawodowe” wymaga stosowania aktywizujących 

metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, instruktażu i pokazu. 


