
Zawód: Fryzjer  

Szkoła Branżowa I stopnia  

w Zespole Szkół im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

 

"DZISIAJ NALEŻY WIEDZIEĆ,  

CO TRZEBA POZNAĆ JUTRO,  

BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE" 

Cele kształcenia w zawodzie: 

Fryzjer to kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny 

szeroko pojętego fryzjerstwa. Absolwent tego kierunku potrafi poprowadzić 

salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym jak i estetycznym. Posiada 

wiedzę i umiejętności istotne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz 

strzyżenia włosów, ale potrafi także profesjonalnie wystylizować fryzurę, 

dokonać analizy kolorystycznej i przeprowadzić zabieg koloryzacji. Zna zasady 

sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich. Absolwent tego kierunku posiada 

tez umiejętności zarządzania zespołem oraz zna podstawy komunikacji z 

klientem, które są bardzo ważne w tym zawodzie. 

Perspektywy zawodowe: 

Zawód technik usług fryzjerskich daje następujące możliwości zatrudnienia: 

• można otworzyć własny zakład, 

• pracować w salonach fryzjerskich, firmach reklamowych i 

marketingowych (branży fryzjerskiej) itp., 

Uzyskane kwalifikacje zawodowe; 

• Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego. 

• Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe 

oraz zajęcia praktyczne w renomowanych salonach fryzjerskich. 

• Absolwent uzyskuje świadectwa i certyfikaty z następujących 

kwalifikacji:  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich- Fryzjer 

• Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia a także otrzyma 

wykształcenie zasadnicze branżowe. 

• Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu 

technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej 

Szkole II stopnia. 



• Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie 

branżowe i będzie mógł przystąpić do matury. 

• Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, 

którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą 

mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych. 

Dodatkowe kursy i szkolenia 

• Podologia 

• Kolorymetria 

• Trychologia 

• Stylizacja i wizaż 

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli: 

• kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, 

• podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i 

jednocześnie aktywizować się na rynku pracy. 

• w kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia 

praktyczne. 

Uczniowie mogą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych 

warunkach pracy u najlepszych pracodawców. 

        

ZAPRASZAMY DO ELEKTRYKA 


