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Klasa fryzjerska 2022/2023

• klasa: 1FA 
• specjalizacja: 

kosmetyczna
• przedmiot rozszerzony: 

j. polski
• przedmioty punktowane:

j. polski, matematyka, 
j. angielski, technika lub plastyka



Kształcimy w dwóch kwalifikacjach

• Kwalifikacja FRK.01.
Wykonywanie usług fryzjerskich

• Podstawy fryzjerstwa
• Techniki fryzjerskie
• Procesy fryzjerskie i stylizacja 

fryzur (przedmiot praktyczny) – 4 
lata

• Kwalifikacja FRK.03.
Projektowanie i wykonywanie 

fryzur

• Projektowanie i 
dokumentowanie fryzur

• Wykonywanie fryzur na 
podstawie projektów



Współpracujemy z marką Fale Loki Koki
oraz Jean Louis David – możliwość 

praktyk



Jean Louis David 
szkolenie barberskie



Nauka zawodu w pracowniach
wyposażonych w profesjonalny sprzęt

oraz preparaty.





Zabiegi fryzjerskie

• modelowanie

• pielęgnacja

• formowanie fryzur

• strzyżenie

• koloryzacje

• trwałe przekształcanie struktury włosa



Pielęgnacja 
włosów



Strzyżenie włosów 

• damskie

• męskie

• Klasyczne

• asymetryczne

• itp



Koloryzacje

• jednolite

• kreatywne

• rozjaśnianie

• tonowanie

• pasemla



Formowanie fryzur



Ondulacja chemiczna



Praca na profesjonalnych 
farbach artego





Szkolenie z koloryzacji produktami Artego



Rozwój umiejętności 
poprzez konkursy, 

wolontariat (ZOL), szkolenia



Szkolenie 

z zakresu strzyżenia



„Moda PRL-u” 2023



Konkurs „Świąteczny zawrót głowy”  



Konkursy Ogólnopolskie



Dzienny Dom Opieki



Bale charytatywne



Targi fryzjerskie Beauty 
Hair Forum 2022



Projektowanie
i dokumentowanie fryzur



Zajęcia z projektowania fryzur











Projekt fryzur
fantazyjnych

technika kredki



Projekty fryzur naszych 
uczniów c.d.













Cieszymy się bardzo wysoką 
zdawalnością egzaminów 

zawodowych



Bardzo dobrze przygotowana
i wykształcona kadra

nauczycieli



Szkolenie nauczycieli
Szkolenie praktyczne z zakresu barberstwa 



Dni otwarte:
16.03.2022 godz. 17:00
25.04.2022 godz. 17:00



Znajdź nas:

• www.technikum27.edupage.org
• www.instagram.com/technikfryzjer_zs21/

• www.facebook.com/ZSnr21wWarszawie
• www.youtube.com/channel/UCNVfqXvVXoyzf

HmfhZIvd-g

http://www./
http://www.technikum27.edupage.org/
http://www.instagram.com/technikfryzjer_zs21/
http://www.facebook.com/ZSnr21wWarszawie
http://www.youtube.com/channel/UCNVfqXvVXoyzfHmfhZIvd-g
http://www.youtube.com/channel/UCNVfqXvVXoyzfHmfhZIvd-g

	Technik usług fryzjerskich
	Klasa fryzjerska 2022/2023
	Kształcimy w dwóch kwalifikacjach
	Slajd numer 4
	Jean Louis David �szkolenie barberskie
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Zabiegi fryzjerskie
	Pielęgnacja włosów
	Strzyżenie włosów 
	Koloryzacje
	Formowanie fryzur
	Ondulacja chemiczna
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Szkolenie z koloryzacji produktami Artego
	Slajd numer 17
	Szkolenie 
	„Moda PRL-u” 2023
	Konkurs „Świąteczny zawrót głowy”  
	Konkursy Ogólnopolskie
	Dzienny Dom Opieki
	Bale charytatywne
	Targi fryzjerskie Beauty Hair Forum 2022
	Slajd numer 25
	Zajęcia z projektowania fryzur
	Slajd numer 27
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29
	Slajd numer 30
	Projekt fryzur fantazyjnych 
	Projekty fryzur naszych uczniów c.d.
	Slajd numer 33
	Slajd numer 34
	Slajd numer 35
	Slajd numer 36
	Slajd numer 37
	Slajd numer 38
	Slajd numer 39
	Szkolenie nauczycieli
	Slajd numer 41
	Znajdź nas:

