
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   
 -  kierunek fryzjer 

 
Nauka trwa 3 lata. W ciągu tygodnia 2 dni zajęć praktycznych.   
Wybierając  zawód fryzjer  nauczymy Cię : 
 
• Świadczenia usług fryzjerskich w pełnym zakresie  
• Stosować nowoczesne aparaty i środki fryzjerskie oraz kosmetyczne  
• Jak prowadzić własny zakład fryzjerski  
 
Nauka w zawodzie fryzjer może przebiegać na dwa sposoby: 
1. Sposób: 

 Przed podjęciem nauki w naszej szkole znajdujesz sobie  salon fryzjerski - 
pracodawcę z którym podpisujesz umowę,  jako młodociany pracownik, na 
kształcenie praktyczne w danym zawodzie trwające 3 lata. 

 Szkolenie teoretyczne (z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych) odbywasz  
u nas w szkole. 
Pamiętaj, że musisz chodzić na praktykę by chodzić do szkoły i na odwrót  chodzenie 
do szkoły jest warunkiem  kształcenie u pracodawcy. 
Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej 
Po zakończeniu praktyki zawodowej u pracodawcy przystępujesz do egzaminu  
w Cechu Rzemiosł.  Po zdaniu egzaminu otrzymujesz dyplom czeladnika w zawodzie 
fryzjer. 

 
2. Sposób: 
Jeżeli nie znajdziesz salonu lub nie chcesz podpisywać umowy z 
pracodawcą możesz odbywać praktykę w szkole – w szkolnych 
pracowniach fryzjerskiej i kosmetycznej.  

 
 
 
Szkolenie teoretyczne (z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych)                    
i praktyczne odbywasz u nas w szkole. Szkolenie praktyczne w wymiarze: 

 w I klasie - dwa dni po 6 godzin, w II klasie -dwa dni po 8 godzin, w klasie III - trzy 
dni w tygodniu po 8 godzin dziennie  ( bez sobót) 
Zajęcia odbywać się będą w kontakcie z klientami w szkolnym saloniku fryzjerskim 
oraz przewidziane jest dodatkowe kształcenie z zakresu  umiejętności 
kosmetycznych w pracowni kosmetycznej. 

 Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej  
i możesz przystąpić do egzaminu  z kwalifikacji : AU21. Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich przeprowadzonego w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 
 Po zdaniu egzaminów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie  wyda ci    
 dyplom w zawodzie  fryzjer również z europasem (wersją uznawaną w UE). 
 

Jeżeli chcesz mieć tytuł i dyplom technika usług fryzjerskich  musisz uzupełnić 
wykształcenie  średnie  w Branżowej Szkole II Stopnia i zdać egzamin 
potwierdzający kwalifikacje AU 26. Projektowanie fryzur. 

 


