
FRYZJER 
Fryzjer to ważna osoba dla każdego, kto dba o własny 

wygląd. Zawodowo zajmuje się oceną stanu skóry głowy  

i włosów, doborem fryzury, strzyżeniem, koloryzacją, 

ondulacją, układaniem fryzur okolicznościowych  

i przedłużaniem włosów. Zadaniem dobrego fryzjera 

jest nie tylko wykonywanie poleceń klienta, ale też 

umiejętność zasugerowania i zastosowania własnej 

wizji wizerunku. 

Cechy psychofizyczne warunkujące podjęcie kształcenia w tym zawodzie: 

• zdolności manualne; 

• wyobraźnia; 

• zmysł estetyczny; 

• dbałość o własny wizerunek; 

• komunikatywność, 

• zdolność podejmowania samodzielnych decyzji; 

• opanowanie. 

Zagrożenia w pracy: 

• opary lakierów, środków utleniających, 

• skaleczenia; 

• bóle kręgosłupa i kończyn. 

Uwaga! 

Przeciwskazaniem do wykonywania tego zawodu są  choroby skóry, alergie, problemy z kręgosłupem, słaba 

wytrzymałość fizyczna.  

Zajęcia praktyczne odbywają się na zasadzie umowy o praktyczną naukę zawodu zawieranej na okres  

36 miesięcy między uczniem a zakładem pracy. Uczeń uczęszcza na zajęcia praktyczne dwa dni w tygodniu  

w klasie pierwszej i drugiej, trzy dni w tygodniu w klasie trzeciej. Lista pracodawców posiadających 

uprawnienia do szkolenia uczniów dostępna jest na stronie internetowej szkoły www.zsrz.lublin.pl  

w zakładce kształcenie zawodowe. Młodociany za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. 

Zakończenie nauki. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły oraz zrealizowaniu umowy o praktyczną 

naukę zawodu uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu czeladniczego przed Izbą Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Lublinie. Egzamin czeladniczy składa się z części teoretycznej ustnej i pisemnej oraz 

części praktycznej. Pozytywny wynik tego egzaminu skutkuje uzyskaniem świadectwa czeladniczego, które 

jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i uprawnia do podjęcia pracy  

na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Aby zostać uczniem naszej szkoły powinieneś/powinnaś: 
* dokonać elektronicznej rejestracji lub pobrać formularz podania w sekretariacie szkoły; 

* przynieść świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej; 

* przynieść zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty; 

* dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu; 

* dostarczyć dwie fotografie oraz kartę zdrowia. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsrz.lublin.pl.  
 

Serdecznie zapraszamy !! 
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