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1. Wstęp do standardu

1.1 Opis zawodu
Fryzjer męski – symbol cyfrowy 514103
Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)
Polska Rama Kwalifikacji – PRK …
Fryzjer męski wykonuje zabiegi fryzjerskie takie jak: strzyżenie i golenie włosów, wąsów i brody,
modelowanie, koloryzację, układanie i utrwalanie fryzur. Doradza klientom w zakresie doboru koloru,
pielęgnacji włosów i typu fryzury. Prowadzi rozliczenia z klientami, dba o wygląd miejsca pracy oraz
odpowiada za stan narzędzi pracy. Śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie, uczęszcza na pokazy
fryzjerskie.
1.2 Charakterystyka standardu wymagań egzaminacyjnych
1.2.1. Standard wymagań egzaminacyjnych jest dokumentem stanowiącym podstawę do:
1) przeprowadzania egzaminów czeladniczych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
zgodnie z Art. 3 Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
2) realizacji przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu w trzyletnim cyklu kształcenia w
zawodach nieujętych w klasyfikacji szkolnictwa branżowego określonych w przepisach
dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zgodnie z § 15 ust.
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

1.2.1.

Adresaci standardu: osoby zainteresowane potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych,
przedstawiciele komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, instruktorzy praktycznej nauki
zawodu, pracownicy organizacji rzemiosła odpowiedzialni za proces

przygotowania

zawodowego prowadzonego u pracodawców - rzemieślników oraz potwierdzania kwalifikacji
zawodowych w rzemiośle.

1.3.

Profil umiejętności czeladnika w zawodzie fryzjer męski
Czeladnik (posiadacz świadectwa czeladniczego) w zawodzie fryzjer męski potrafi:
1) przeprowadzić rozmowę konsultacyjną z klientem dotyczącą zakresu usługi,
2) określić wygląd klienta, jego cechy indywidualne, anatomię oraz fizjologię włosów i skóry
głowy,
3) przygotować stanowisko pracy zgodnie z przepisami sanitarnymi, bhp, ppoż. i zasadami
ergonomii,
4) stosować środki ochrony indywidualnej, narzędzia, przybory, aparaty i bieliznę fryzjerską
do poszczególnych zabiegów,
5) określić przeciwwskazania do wykonywania zabiegów fryzjerskich,

6) określić działanie i zastosowanie preparatów chemicznych stosowanych podczas
zabiegów,
7) rozróżniać i stosować metody, techniki i sposoby pracy,
8) określić zabiegi zgodnie z technologią wykonania:
− pielęgnacji włosów;
− strzyżenia męskiego;
− formowania zarostu męskiego.
9) wykonywać zabiegi fryzjerskie zgodnie z przebiegiem technologicznym,
10) korygować popełnione błędy technologiczne,
11) przeprowadzić dekontaminację sprzętu i stanowiska pracy.

2. Informacje o egzaminie czeladniczym
2.1. Warunki przystąpienia do egzaminu czeladniczego
Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z
następujących warunków:
1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne
młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
1a) jest uczniem klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne
młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u
rzemieślnika;
2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła
kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w
zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej
trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
5)

posiada

świadectwo

ukończenia

szkoły

ponadpodstawowej,

dotychczasowej

szkoły

ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1
stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym
zdaje egzamin;
6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz
co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w
zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania
zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego
lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

2.2. Opis egzaminu
Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest w dwóch etapach:
1) etap

praktyczny:

polega

na

samodzielnym

wykonaniu

przez

kandydata

zadań

egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Czas trwania etapu praktycznego
nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu trzech dni.
2) etap teoretyczny: polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w dwóch częściach pisemnej i ustnej, sprawdzających wiedzę teoretyczną:
a) w części pisemnej z zakresu tematów:
-

rachunkowość zawodowa,

-

dokumentacja działalności gospodarczej,

-

rysunek zawodowy,

-

przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

-

podstawowe zasady ochrony środowiska,

-

podstawowe przepisy prawa pracy,

-

podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i

zarządzania przedsiębiorstwem.
Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut.
b) w części ustnej z zakresu tematów:
-

technologia,

-

maszynoznawstwo,

-

materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.
W efekcie pozytywnie zdanego egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza wystawia Świadectwo
czeladnicze, które jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych
ścieżkach edukacji oraz w procesie pracy.
2.3 Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji
1) dostęp do następnego poziomu kształcenia - w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego,
wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki w szkole wyższej,
2) możliwość uzyskania Dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
którego dotyczy Świadectwo czeladnicze lub Dyplom mistrzowski,
3) możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego (pozaformalne i
nieformalne).
Osoba posiadająca Świadectwo czeladnicze może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie
Europass - Suplementu do Świadectwa czeladniczego.
3. Zestawy efektów uczenia się w zawodzie fryzjer męski:
1. Wykonywanie strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,

2. Pielęgnowanie włosów, zarostu męskiego i skóry głowy,
3. Wykonywanie golenia i trymowania zarostu męskiego,
4. Wykonywanie zmiany koloru włosów i zarostu,
5. Wykonywanie stylizacji fryzur.
4. Zakres wymagań egzaminacyjnych
1. Wiedza i umiejętności ogólnozawodowe
Związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zatrudnieniem
Czeladnik:
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową,
ochroną środowiska i ergonomią;
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i
ochrony środowiska w Polsce;
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z
wykonywaniem zadań zawodowych;
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia.
Związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej
Czeladnik:
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9)

obsługuje

urządzenia

biurowe

oraz

stosuje

programy

komputerowe

wspomagające

prowadzenie działalności gospodarczej;
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
12) stosuje zasady normalizacji;
13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
Ogólnobranżowe, związane z zawodem fryzjer męski

Czeladnik:
1) sporządza szkice i rysunki fryzur;
2) sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia;
3) rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
4) rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości;
5) charakteryzuje budowę i fizjologię włosów;
6) rozpoznaje uszkodzenia włosów;
7) charakteryzuje budowę i funkcje skóry;
8) rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy;
9) charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich;
10) rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
11) rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
12) określa wyposażenie salonu fryzjerskiego;
13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
2. Wiedza i umiejętności zawodowe w zawodzie fryzjer męski
Poszczególne efekty uczenia się w zestawach
Zestaw efektów uczenia się
Umiejętności
Rozpoznaje sprzęt stosowany do
wykonywania zabiegów
strzyżenia włosów oraz
formowania zarostu męskiego

Rozpoznaje indywidualne cechy
anatomii i urody klienta przed
wykonaniem zabiegu strzyżenia
włosów oraz formowania zarostu
męskiego

1.Wykonywanie strzyżenia włosów i formowania
zarostu męskiego.
Kryteria weryfikacji
- opisuje narzędzia tnące stosowane do wykonania
zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu
męskiego
- opisuje rodzaje maszynek do strzyżenia włosów i
formowania zarostu męskiego
- rozpoznaje grzebienie do strzyżenia włosów i
formowania zarostu męskiego
- różnicuje elementy budowy głowy i twarzy klienta pod
kątem zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu
męskiego
- ocenia kształt głowy i twarzy klienta pod kątem
zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu
męskiego
- określa profil twarzy klienta przed wykonaniem

Przeprowadza konsultację z
klientem oraz diagnozę włosów i
skóry głowy przed zabiegiem
strzyżenia włosów i formowania
zarostu męskiego

Organizuje stanowisko pracy do
zabiegu strzyżenia włosów oraz
formowania zarostu męskiego

Określa metody, sposoby i
techniki strzyżenia włosów

Określa techniki formowania
zarostu męskiego

Dobiera metody i techniki pracy
do zabiegu strzyżenia włosów
Dobiera metody i techniki pracy
do zabiegu formowania zarostu
męskiego
Rozpoznaje rodzaje i formy
strzyżeń męskich oraz formy
zarostu męskiego
Ustala etapy strzyżenia włosów i
formowania zarostu męskiego
Dobiera podział na sekcje i
separacje do zabiegu strzyżenia
włosów zgodnie z formą fryzury

zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu
męskiego
- rozróżnia nieprawidłowości porostu włosów i zarostu
męskiego
- ocenia stan włosów i skóry głowy klienta pod kątem
zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu
męskiego
- rozpoznaje nieprawidłowości włosów i skóry głowy
przed zabiegiem strzyżenia włosów i formowania
zarostu męskiego
- ustala zakres strzyżenia włosów
- poznaje życzenia klienta pod kątem zabiegu
strzyżenia włosów i formowania zarostu
- dobiera narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie do
zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu
męskiego
- rozróżnia odzież ochronną i zabiegową stosowaną
podczas zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania
zarostu męskiego
- dobiera narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie
stosowane podczas zabiegu strzyżenia włosów i
formowania zarostu męskiego
- organizuje stanowisko pracy do zabiegu strzyżenia
włosów oraz formowania zarostu męskiego zgodnie z
ergonomią i procedurami bezpieczeństwa i higieny
pracy
- opisuje metody, sposoby i techniki strzyżenia włosów
- określa zastosowanie technik strzyżenia włosów do
struktury włosów
- określa czynniki wpływające na efekt strzyżenia
włosów
- klasyfikuje techniki strzyżenia włosów
- opisuje metody i techniki formowania zarostu
męskiego, w tym: na sucho, na mokro, cieniowanie,
trymowanie
- opisuje metodę i technikę formowania zarostu
męskiego w zależności od zarostu, w tym: zarost
sztywny, miękki, z ubytkami
- określa czynniki wpływające na efekt formowania
zarostu męskiego
- klasyfikuje techniki formowania zarostu męskiego
- dobiera metodę strzyżenia do rodzaju i jakości
włosów i oczekiwanego efektu
dobiera metodę i technikę formowania zarostu
męskiego do budowy anatomicznej twarzy klienta,
jakości włosów i oczekiwanego efektu
- opisuje rodzaje i formy strzyżeń męskich klasycznych
- opisuje formy zarostu męskiego
- określa elementy zarostu twarzy mężczyzny (wąsy,
broda, bokobrody)
- planuje zabieg strzyżenia włosów i formowania
zarostu męskiego zgodnie z życzeniem klienta
- określa etapy strzyżenia włosów
- określa etapy formowania zarostu męskiego
- klasyfikuje rodzaje sekcji i separacji do zabiegu
strzyżenia włosów
- rozróżnia rodzaje sekcji, np. krzyżowa, klasyczna
- rozróżnia rodzaje linii separacji do zabiegu strzyżenia
włosów, w tym: poziome, pionowe, ukośne
- stosuje zasady wydzielania linii separacji do zabiegu

Wykonuje męskie strzyżenie
włosów

Wykonuje formowanie zarostu
męskiego

Określa sposoby korygowania
błędów popełnionych podczas
strzyżenia włosów

Przeprowadza dekontaminację i
konserwację sprzętu użytego w
zabiegu strzyżenia włosów i
formowania zarostu męskiego

strzyżenia włosów
- dobiera rodzaje sekcji w zależności od kształtu
planowanej formy strzyżenia
- dobiera rodzaj linii separacji do określonej formy
strzyżenia
- zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem
zabiegu strzyżenia włosów
- wykonuje męskie strzyżenie włosów dobraną metodą,
sposobem i techniką
- rozpoznaje rodzaje dystrybucji i projekcji w strzyżeniu
włosów
- wykonuje strzyżenie włosów męskich z
zastosowaniem podziału na sekcje i separacje
- wykonuje strzyżenie włosów męskich z zachowaniem
kolejności technologicznej
- wykonuje strzyżenie włosów męskich z
zastosowaniem pasm pamięci
- wykonuje różne formy strzyżenia, w tym: koła,
kwadratu, owalu, trójkąta
- stosuje różne narzędzia tnące, w tym: maszynki,
trymery, nożyce
- zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem
zabiegu formowania zarostu męskiego
- wykonuje formowanie zarostu męskiego
korygującego podstawowe kształty twarzy
- wykonuje formowanie zarostu męskiego
podkreślające indywidualne cechy urody klienta
- wykonuje formowanie zarostu męskiego z
zachowaniem kolejności technologicznej
- wykonuje strzyżenie różnych form zarostu męskiego,
np. brody pełnej, półpełnej
- stosuje do strzyżenia włosów różne narzędzia tnące
jedno- i dwuostrzowe
- rozróżnia błędy popełniane podczas strzyżenia
włosów
- stosuje narzędzia tnące do korygowania błędów
popełnionych podczas strzyżenia włosów
- dobiera sposoby korygowania błędów popełnionych
podczas strzyżenia włosów
- oczyszcza stanowisko pracy, grzebienie i narzędzia
tnące stosowane podczas zabiegu strzyżenia włosów i
formowania zarostu męskiego
- dezynfekuje grzebienie i narzędzia tnące stosowane
podczas zabiegu strzyżenia włosów i formowania
zarostu męskiego
- dobiera aparaty do sterylizacji grzebieni i narzędzi
tnących używanych podczas zabiegu strzyżenia
włosów i formowania zarostu męskiego
- wykonuje sterylizację narzędzi tnących używanych
podczas zabiegu strzyżenia włosów i formowania
zarostu męskiego
- umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady
powstałe w wyniku wykonania zabiegu strzyżenia
włosów i formowania zarostu męskiego
- wykonuje konserwację narzędzi tnących

Zestaw efektów uczenia się

2. Pielęgnowanie włosów, zarostu męskiego i skóry
głowy.

Umiejętności

Kryteria weryfikacji

Przeprowadza diagnozę stanu
włosów i skóry głowy przed
zabiegiem pielęgnacji

Określa działanie preparatów do
zabiegów mycia i pielęgnacji na
włosy i skórę głowy

Wykonuje zabieg mycia włosów i
skóry głowy z zastosowaniem
różnych metod i technik

Wykonuje zabiegi pielęgnacji
włosów i skóry głowy oraz zarostu
męskiego zgodnie z kolejnością
technologiczną i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy

Przeprowadza dekontaminację

- wymienia cechy zdrowych włosów i skóry głowy
- analizuje stan włosów i skóry głowy klienta przed
zabiegiem pielęgnacji
- rozpoznaje stan włosów i skóry głowy klienta przed
zabiegiem pielęgnacji
- rozpoznaje nieprawidłowości włosów i skóry głowy
klienta przed zabiegiem pielęgnacji
- identyfikuje przeciwwskazania do wykonania
zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy klienta
- wypełnia kartę diagnozy klienta przed zabiegiem
pielęgnacji
- wymienia preparaty do ochrony, kondycjonowania i
regeneracji włosów
- opisuje działanie preparatów do zabiegów pielęgnacji
włosów i skóry głowy oraz włosów dodanych
- określa wpływ preparatów do mycia i pielęgnacji na
stan włosów i skóry głowy
- określa działanie składników preparatów na włosy i
skórę głowy klienta
- dobiera preparaty pielęgnacji do planowanego
zabiegu fryzjerskiego
- dobiera preparaty do zabiegów pielęgnacji włosów i
skóry głowy oraz włosów dodanych
- planuje zabieg mycia włosów i skóry głowy
- organizuje stanowisko pracy do zabiegu mycia
włosów i skóry głowy
- zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem
zabiegu mycia włosów i skóry głowy
- dobiera preparaty do mycia włosów i skóry głowy
- wymienia metody i techniki mycia włosów i skóry
głowy
- wymienia techniki masażu skóry głowy
- stosuje różne metody mycia włosów i skóry głowy
- stosuje w trakcie zabiegu mycia włosów techniki
masażu skóry głowy
- wykonuje zabiegi mycia włosów i skóry głowy klienta
zgodnie z kolejnością technologiczną i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy
- identyfikuje rodzaje zabiegów pielęgnacji włosów i
skóry głowy
- planuje zabieg pielęgnacji włosów i skóry głowy
- organizuje stanowisko pracy do zabiegu pielęgnacji
włosów i skóry głowy
- zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem
zabiegu pielęgnacji włosów i skóry głowy
- wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ramowe, ochronne,
profilaktyczne, kompleksowe zgodnie z kolejnością
technologiczną i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy
- dobiera metody pielęgnacji włosów
- wykonuje zabiegi pielęgnacji mechaniczne i
chemiczne
- dobiera preparaty do kondycjonowania i regeneracji
włosów oraz stymulacji mieszków włosowych
- wykonuje zabiegi pielęgnacji zarostu męskiego
- dobiera rodzaj zabiegu pielęgnacji do stanu włosów i
skóry głowy oraz włosów dodanych
- wskazuje przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacji
- rozpoznaje rodzaje preparatów do dezynfekcji

stanowiska pracy i sprzętów
używanych do zabiegu pielęgnacji

Zestaw efektów uczenia się

- wskazuje spektrum działania poszczególnych
preparatów do dezynfekcji
- stosuje metody dekontaminacji
- oczyszcza stosowany podczas zabiegu pielęgnacji
sprzęt i stanowisko pracy
- dezynfekuje sprzęt i stanowisko pracy stosowany
podczas zabiegu pielęgnacji
- dobiera aparaty do sterylizacji sprzętu używanego
podczas zabiegu pielęgnacji
- wykonuje sterylizację sprzętu
- umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady
powstałe w wyniku wykonania zabiegu
3.Wykonywanie golenia i trymowania zarostu
męskiego.

Umiejętności

Kryteria weryfikacji

Przeprowadza konsultację z
klientem oraz diagnozę włosów i
skóry głowy przed wykonaniem
usługi golenia i trymowania
zarostu męskiego

- ocenia stan włosów i skóry głowy klienta pod kątem
wykonania usługi golenia i trymowania zarostu
męskiego
- rozpoznaje nieprawidłowości włosów i skóry głowy
przed wykonaniem usługi golenia i trymowania zarostu
męskiego
- ustala zakres wykonania usługi golenia i trymowania
zarostu męskiego
- poznaje życzenia klienta pod kątem wykonania usługi
golenia i trymowania zarostu męskiego
- określa rodzaje zarostu
- określa przeciwwskazania do wykonania usługi
golenia i trymowania zarostu męskiego
- dobiera preparaty, narzędzia i przybory do wykonania
usługi golenia i trymowania zarostu męskiego
- rozróżnia odzież ochronną i zabiegową stosowaną
podczas wykonania usługi golenia i trymowania
zarostu męskiego
- organizuje stanowisko pracy do wykonania usługi
golenia i trymowania zarostu męskiego zgodnie z
ergonomią i procedurami bezpieczeństwa i higieny
pracy
- opisuje działanie preparatów do wykonania usługi
golenia
- opisuje działanie narzędzi i przyborów do wykonania
usługi golenia oraz trymowania zarostu męskiego
- określa wpływ preparatów na wykonanie usługi
golenia
- planuje wykonanie usługi golenia i trymowania
zarostu męskiego
- dobiera preparaty do wykonania usługi golenia
- wymienia metody, sposoby i techniki golenia oraz
trymowania zarostu męskiego
- wybiera odpowiednie narzędzia i przybory do
wykonania usługi golenia i trymowania zarostu
męskiego
- dobiera metodę, sposób i technikę golenia twarzy i
głowy oraz trymowania do zamierzonego efektu usługi
- wykonuje golenie twarzy i głowy na mokro z
zastosowaniem chwytów brzytwy forehand oraz
backhand
- wykonuje trymowanie zarostu męskiego na sucho
przez grzebień i przez palce
- oczyszcza stanowisko pracy, narzędzia i przybory

Organizuje stanowisko pracy do
wykonania usługi golenia i
trymowania zarostu męskiego

Określa działanie preparatów,
narzędzi i przyborów do
wykonania usługi golenia oraz
trymowania zarostu męskiego
Wykonuje usługę golenia i
trymowania zarostu męskiego z
zastosowaniem różnych metod i
technik

Przeprowadza dekontaminację

stanowiska pracy i sprzętów
używanych do zabiegu

stosowane podczas wykonania usługi golenia oraz
trymowania zarostu męskiego
- dezynfekuje narzędzia i przybory stosowane podczas
wykonania usługi golenia oraz trymowania zarostu
męskiego
- dobiera aparaty do sterylizacji przyborów i narzędzi
tnących używanych podczas wykonania usługi golenia
oraz trymowania zarostu męskiego
- wykonuje sterylizację narzędzi tnących używanych
podczas wykonania usługi golenia oraz trymowania
zarostu męskiego
- umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady
powstałe w wyniku wykonania usługi golenia oraz
trymowania zarostu męskiego
- wykonuje konserwację narzędzi tnących

Zestaw efektów uczenia się

4.Wykonywanie zmiany koloru włosów i zarostu.

Umiejętności

Kryteria weryfikacji

Określa zabiegi zmiany koloru
włosów

- rozróżnia rodzaje zabiegów zmiany koloru włosów:
koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej
oraz rozjaśniania właściwego
- opisuje zmiany zachodzące we włosach podczas
koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej
oraz rozjaśniania włosów
- rozróżnia metody i techniki koloryzacji rozjaśniającej,
przyciemniającej i tonującej oraz rozjaśniania
właściwego
- omawia budowę palety kolorystycznej
- określa głębię i kierunek koloru
- rozróżnia oznaczenia literowe i numeryczne we
wzornikach kolorów włosów
- określa pigmenty wzmacniające kolor
- szereguje poziomy kolorystyczne
- określa zastosowanie farb roślinnych i syntetycznych
- określa skład i funkcję preparatów stosowanych do
zabiegów zmiany koloru włosów
- opisuje preparaty: krótkotrwale koloryzujące,
tymczasowe, półtrwałe, trwałe, roślinne, odsiwiacze i
preparaty rozjaśniające
- określa właściwości nadtlenku wodoru
- rozróżnia rodzaje preparatów stosowanych do
zabiegów zmiany koloru włosów
- różnicuje działanie roztworów nadtlenku wodoru na
włosy
- identyfikuje kolor naturalny i wyjściowy włosów klienta
- prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem pod
kątem zabiegu zmiany koloru włosów
- wyjaśnia klientowi różnice między rodzajami
zabiegów zmiany koloru włosów
- uzasadnia wybór koloru docelowego zgodnego z
życzeniem klienta
- określa kształty głowy i twarzy klienta do zabiegu
zmiany koloru włosów
- określa typ kolorystyczny klienta do zabiegu zmiany
koloru włosów
- wykonuje próbę uczuleniową przed zabiegiem
zmiany koloru włosów
- analizuje wyniki próby uczuleniowej przed zabiegiem
zmiany koloru włosów

Dokonuje analizy palety
kolorystycznej

Określa preparaty fryzjerskie
stosowane do zabiegów zmiany
koloru włosów

Dokonuje analizy wyglądu i
oczekiwań klienta przed
zabiegiem zmiany koloru włosów

Określa przeciwwskazania do
zmiany koloru włosów

Organizuje stanowisko pracy do
zabiegu zmiany koloru włosów

Dobiera metody i techniki zmiany
koloru włosów

Wykonuje zabieg zmiany koloru
włosów z zachowaniem kolejności
technologicznej i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonuje zabieg koloryzacji
włosów siwych i szpakowatych

- rozpoznaje przeciwwskazania do zabiegu zmiany
koloru włosów
- rozróżnia narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie
stosowane podczas zabiegu zmiany koloru włosów
- rozróżnia odzież ochronną i zabiegową stosowaną
podczas zabiegu zmiany koloru włosów
- omawia preparaty fryzjerskie stosowane przed
wykonaniem i po wykonaniu zabiegu zmiany koloru
włosów
- dobiera sprzęt, odzież ochronną i zabiegową oraz
preparaty do wybranego rodzaju zabiegu zmiany
koloru włosów
- organizuje stanowisko pracy zgodnie z ergonomią i
procedurami bezpieczeństwa i higieny pracy do
zabiegu zmiany koloru włosów
- ustala zakres zabiegu zmiany koloru włosów na
podstawie diagnozy i oczekiwań klienta, np. zmiana
koloru całościowa, częściowa, rozjaśnianie,
koloryzacja
- dobiera metodę do wybranego rodzaju zabiegu
zmiany koloru włosów, np. rozjaśnianie,
przyciemnianie
- dobiera technikę do wybranego rodzaju zabiegu,
długości włosów, oczekiwanego efektu zmiany koloru
włosów
- uzasadnia wybór metody i techniki zmiany koloru
włosów
- przygotowuje klienta do zabiegu zmiany koloru
włosów
- stosuje preparaty do planowanego zabiegu zmiany
koloru włosów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz zaleceń producenta preparatu
- zabezpiecza odzież i kontur porostu klienta do
zabiegu zmiany koloru włosów
- stosuje podział porostu na sekcje i separacje do
zabiegu zmiany koloru włosów
- szacuje ilość preparatów do wykonania zabiegu
zmiany koloru włosów
- przygotowuje mieszaninę do zabiegu zmiany koloru
włosów
- odmierza preparaty przy użyciu specjalistycznej
aparatury i przyborów
- wykonuje koloryzację i rozjaśnianie włosów męskich
dobraną metodą i techniką
- wykonuje zabiegi korekcji koloru, np. tonowanie
- wykonuje zabiegi pielęgnacyjne po zabiegach zmiany
koloru włosów
- określa proporcje włosów siwych do naturalnych
- ustala etapy koloryzacji włosów siwych i
szpakowatych
- ustala recepturę mieszaniny koloryzującej do włosów
siwych i szpakowatych
- przygotowuje włosy siwe i szpakowate do zabiegu
koloryzacji
- stosuje podział porostu na sekcje do dobranej
techniki koloryzacji włosów siwych i szpakowatych
- wykonuje koloryzację włosów o różnym procencie
siwizny
- wykonuje zabieg koloryzacji włosów z
zastosowaniem specjalistycznej aparatury

Określa sposoby korygowania
błędów popełnionych podczas
zabiegu zmiany koloru włosów
Przeprowadza dekontaminację
sprzętu użytego podczas zabiegu
zmiany koloru włosów

- rozpoznaje błędy popełnione podczas zabiegu
zmiany koloru włosów dobiera sposób korygowania
błędów popełnionych podczas zabiegu koloryzacji i
rozjaśniania
- wykonuje korektę koloru
- oczyszcza sprzęt i stanowisko pracy z włosów i
zanieczyszczeń preparatami po zabiegu zmiany koloru
włosów
- dezynfekuje miseczki, pędzle i grzebienie po zabiegu
zmiany koloru włosów
- segreguje odpady chemiczne i ogólne po zabiegu
zmiany koloru włosów

Zestaw efektów uczenia się

5.Wykonywanie stylizacji fryzur.

Umiejętności

Kryteria weryfikacji

Określa cechy indywidualne
klienta

- rozpoznaje typy urody
- rozpoznaje sylwetkę, kształt twarzy i głowy klienta
- różnicuje typy budowy głowy i twarzy
- rozpoznaje deformacje twarzy i głowy
- określa styl klienta
- rozróżnia linie we fryzurze
- charakteryzuje fryzury symetryczne i asymetryczne
- określa kontrasty w kształtowaniu fryzur
- stosuje podstawowe wiadomości o kolorach
- określa kształt i formę strzyżenia włosów i zarostu
- określa fakturę włosów
- stosuje w projektowaniu fryzury męskiej zasady
doboru koloryzacji
- stosuje zasady projektowania, np. powtórzenie,
przemienność, progresję, kontrast, równowagę
- koryguje kształt głowy i twarzy przez formę strzyżenia
włosów i zarostu
- rozpoznaje fryzury historyczne, klasyczne,
nowoczesne, tradycyjne, subkulturowe i nowoczesne.
- określa zasady i metody stylizacji fryzur męskich
- określa preparaty fryzjerskie stosowane do stylizacji
fryzur męskich
- określa działanie preparatów oraz zastosowanie
narzędzi i przyborów do wykonania stylizacji fryzur

Określa zasady projektowania
fryzury męskiej

Stosuje techniki stylizacji fryzur
męskich

4.3 Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych
Etap praktyczny egzaminu czeladniczego przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach
szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez
zdającego zadań egzaminacyjnych.
1. Wykonanie fryzury męskiej zgodnie z wymaganiami (wykonanie zadania wymaga udziału w
egzaminie jednego modela)
Stanowisko fryzjerskie: konsola, lustro, fotel z podgłówkiem, co najmniej 3 gniazda
elektryczne, stanowisko do mycia głowy z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody,
pojemnik na odpady medyczne, szczotka do zamiatania, środki do oczyszczania blatów i
narzędzi.

Przybory i narzędzia: suszarka ręczna, maszynka elektryczna do strzyżenia, maszynka
konturówka, szawetka wraz z wymiennymi ostrzami, nóż chiński, nożyczki fryzjerskie proste i
degażówki, zestaw grzebieni i szczotek, w tym szczotka karkówka oraz szczotka do
oczyszczania narzędzi, rozpylacz do wody, środki do dezynfekcji narzędzi. Bielizna fryzjerska:
peleryny do strzyżenia, ręczniki jednorazowe, kołnierzyki. Materiały fryzjerskie: szampon do
włosów, kosmetyki do stylizacji. Apteczka: woda utleniona, plastry, bandaż, ałun w zapałkach.
2. Wykonanie strzyżenia i pielęgnacji brody pełnej z podgalaniem konturów oraz golenia twarzy
na mokro (wykonanie zadań wymaga udziału w egzaminie dwóch modeli).
Stanowisko fryzjerskie: konsola, lustro, fotel z podgłówkiem, co najmniej 3 gniazda
elektryczne, stanowisko do mycia głowy z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody,
wyparzarka, pojemnik na odpady medyczne, szczotka do zamiatania, środki do oczyszczania
blatów i narzędzi.
Przybory i narzędzia: szczotka karkówka, szczotka do rozczesywania brody, szczotka do
modelowania brody, nożyczki proste, brzytwa lub szawetka na wymienne ostrza, maszynka do
strzyżenia, maszynka konturówka, suszarka ręczna, pędzel do golenia, miseczka do
przygotowania piany, opakowanie na odpady medyczne. Bielizna fryzjerska: peleryny do
strzyżenia, ręczniki jednorazowe, kołnierzyki. Kosmetyki: krem do golenia, kosmetyki do
stylizacji i pielęgnacji brody oraz zarostu, woda po goleniu.

