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TYP SZKOŁY: Szkoła Policealna
1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY
2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY
3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:
Autorzy: mgr Barbara Drygas, mgr Elżbieta Rębiś, mgr Eleonora Rynia
Recenzenci: …
Konsultanci: mgr inż. Wojciech Pilc

4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu technik usług kosmetycznych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
− Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
− Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.
− Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.
− Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.
− Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami.
− Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17
listopada 2010 r.
− Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.

5. CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego:
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania
na zmieniającym się rynku pracy.
Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu
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międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności
pracowników.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w
procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się
do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom
zmieniającego się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym
uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
kończeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej
i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik usług kosmetycznych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i
najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach
programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
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7. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej oraz mieszczącym się w sferze usług publicznych. Odbiorcy
tych usług są grupą konsumentów bardzo wymagających. Narzuca to na sektory tej branży związane z kosmetyką ciągły i nieustanny rozwój, wprowadzanie innowacji
kosmetycznych i technologicznych oraz podnoszenie poziomu świadczonych usług. Wszystkie te wymagania rynkowe przekładają się jednocześnie na oczekiwania
pracodawców, co do poziomu umiejętności praktycznych oraz posiadanej wiedzy pracowników. Aby sprostać zapotrzebowaniu pracodawców uczniowie mogą korzystać z
szerokiej oferty szkoleń dokształcających i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Jednocześnie wskazuje to na specyfikę tego zawodu, który można określić na prężnie i
dynamicznie rozwijający się. Zdecydowanie jest to zawód dla ludzi pragnących rozwoju i lubiących wyzwania. Charakterystyka tego zawodu polegająca na kontakcie z ludźmi
narzuca również na osobę pracującą bezwzględną potrzebę posiadania szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej. Poza
relacjami interpersonalnymi kosmetyczka prowadząca własną działalność jako przedsiębiorca musi wykazać się umiejętnościami zarządzania salonem kosmetycznym oraz
zarządzania personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi SANEPiD-u, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy. W salonie kosmetycznym można również prowadzić
sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów do odsprzedaży klientowi, co stawia kosmetyczkę w kolejnej roli, handlowca. Polem
zabiegowym dla kosmetyczki jest skóra twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała. W puli oferowanych usług przez kosmetyczkę znajdują się zabiegi z zakresu kosmetyki
pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych. Klient podczas wizyty w salonie kosmetycznym oprócz usługi bezpośredniej
otrzymuje pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych. Kolejnym działem
porad jest stylizacja i wizaż, gdzie klient otrzymuje wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, formy fryzury i kolorystyki włosów,
doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków. Równie ważnym elementem pracy kosmetyczki jest skorelowana współpraca z lekarzem
dermatologiem, polegająca na wspomaganiu terapii i przynosząca wymierne efekty w trakcie leczenia chorób skóry gładkiej, owłosionej oraz przydatków skórnych.

8. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Obecne czasy wymuszają na nas co raz większą dbałość o wizerunek zewnętrzny, z tego powodu rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.
Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie, dlatego Technik usług kosmetycznych wychodzi naprzeciw
potrzebom rynku pracy jak i samych uczniów, którzy chcą się rozwijać w tym kierunku. Zachętą do kształcenia się w tym przyszłościowym zawodzie jest możliwość otwarcia
własnej działalności gospodarczej oraz dotacje unijne, które to umożliwiają. Zawód kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi
stwarzając szerokie możliwości pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA, działach
kosmetycznych w centrach handlowych, jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej zarówno z rynku detalicznego jak i profesjonalnego (szkoleniowiec). Uprawnia do
prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.
Według prognoz ekspertów z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, w 2020 r. w Warszawie największy popyt będzie na pracowników w usługach osobistych
(m.in. kosmetycznych).
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9. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Z INNYMI ZAWODAMI
Zawód Technik usług kosmetycznych należy do obszaru kształcenia administracyjno – usługowego. Nie ma żadnych wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami, nie ma też
wspólnych efektów kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w innych zawodach (PKZ).

10. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
Do
wykonywania
zadań
zawodowych
niezbędne
jest
osiągnięcie
efektów
kształcenia
określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych:
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ)
− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.aa)
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
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11. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z
czego zarówno na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, jak i na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów
kształcenia i wynosi:
–
na kształcenie w ramach kwalifikacji A.61. przeznaczono – minimum 510 godzin.
–
na kształcenie w ramach kwalifikacji A.62. przeznaczono – minimum 510 godzin.
–
na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia PKZ A.aa przeznaczono – minimum 330
godzin.
Tabela 3. Plan nauczania przedmiotowego
Klasa
Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

I
I

II

Liczba godzin
tygodniowo w
okresie nauczania

Liczba godzin w
cyklu nauczania

II
II

I

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

2

2

2

2

8

128

2

Język obcy w kosmetyce

2

2

2

2

8

128

3

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

3

2

2

3

10

160

4
5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

5

7
6

6

12
12

192
192

12

13

50

800

13

12

25
25

400
400

13

12

50

800

Łączna liczba godzin

12

13

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym */**
6
7

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
Łączna liczba godzin

13
13

Praktyki zawodowe

12
12
2 tyg.

2 tyg.
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*zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.61. odbywa się pod koniec klasy pierwszej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.62. odbywa się pod koniec klasy drugiej.
Wykaz działów programowych dla zawodu technik usług kosmetycznych
Nazwa przedmiotu
1.

Działalność gospodarcza
i usługowa w salonie kosmetycznym

2.

Język obcy w kosmetyce

3.

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne
w kosmetyce

4.

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi
i dekoltu

5.

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i
ciała

6.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i
dekoltu

Nazwa działu
1.1. Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym.
1.2. Wykorzystanie technologii informatycznych.
1.3. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej kosmetyczki.
2.1. Porozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym
2.2. Informacja o realizacji prac w zawodzie
3.1. Podstawy anatomii człowieka
3.2. Zmiany dermatologiczne skóry i przydatków skórnych
3.3. Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka
4.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa twarzy, szyi i dekoltu
4.2. Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu
4.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu
4.4. Wykorzystanie fizykoterapii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu
4.5. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa twarzy, szyi i dekoltu
5.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa dłoni, stóp i ciała
5.2. Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i
stóp
5.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej dłoni, stóp i ciała
6.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
6.2. Wizaż i zabiegi pielęgnacyjne oka
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Liczba godzin
przeznaczona
na dział
38
40
50
64
64
60
60
40
20
15
50
82
20
90
50
52
300
100
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7.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i
ciała

8.

Praktyki zawodowe

7.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała
7.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
7.3. Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci
8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu
8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, sto i ciała
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12. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W programie nauczania dla zawodu technik usług kosmetycznych zastosowano taksonomię celów ABCD B. Niemierko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
Język obcy w kosmetyce
Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
Praktyki zawodowe

128 godzin
128 godzin
160 godzin
192 godziny
192 godziny
400 godzin
400 godzin
160 godzin
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1. Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
1.1. Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym.
1.2. Wykorzystanie technologii informatycznych.
1.3. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej kosmetyczki.
1.1. Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

BHP(1)1. scharakteryzować cele i zadania higieny

P

C

BHP(1)2. określić podstawowe zasady higieny osobistej

P

C

BHP(1)3. zdefiniować cele ergonomii

P

A

BHP(1)4. zdefiniować pojęcie zanieczyszczenia środowiska
BHP(1)5. określić źródła zanieczyszczeń poszczególnych elementów
środowiska
BHP(1)6. wymienić podstawowe normy prawne dotyczące ochrony
przeciwpożarowej
BHP(2)1. skorzystać z Polskich Norm określających wymagania
bezpieczeństwa pracy i ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
BHP(2)2. określić zadania poszczególnych organów nadzorujących warunkami
pracy
BHP(2)3. wskazać sposoby realizacji nakazów i zarządzeń organów nadzoru i
kontroli warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej)dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(2)4. omówić podstawowe przepisy prawne w zakresie ochrony
środowiska
BHP (2) 5. określić strukturę i zadania Państwowej Straży Pożarnej
BHP(3)1. skontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w
szczególności zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(3)2. zastosować przepisy prawa pracy, a w szczególności przepisy o
charakterze bezwzględnie obowiązującym

P

A

P

C

P

B

PP

C

P

D

PP

C

P

B

PP

C

PP

D

P

C

Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

Materiał kształcenia

- Podstawowe informacje o higienie.
- Higiena osobista i higiena pracy.
- Podstawy ergonomii i fizjologii pracy.
- Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
- Prawna ochrona pracy.
- Współczesne problemy zagrożeń zdrowia.
- Wpływ mikroorganizmów na ustrój człowieka.
- Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie.
- Rodzaje i metody opatrywania ran.
- Utrata przytomności.
- Sztuczne oddychanie i masaż serca.
- Oparzenia chemiczne i termiczne.
- Postępowanie na miejscu wypadku.
- Przygotowanie i wyposażenie apteczki w gabinecie
kosmetycznym.
- Wpływ mikroorganizmów na ustrój człowieka.
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BHP(3)3. zastosować przepisy ogólne i branżowe określające wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(3)4. utrzymać punkty przeciwpożarowe w należytym stanie
BHP(4)1. dostrzec związki przyczynowo-skutkowe między higieną osobistą a
zachorowaniem na choroby zakaźne
BHP(4)2. wskazać zasady postępowania i zachowywania się w razie powstania
zagrożenia, a szczególnie wypadku przy pracy, awarii, pożaru, wybuchu itp.
BHP(4)3. zastosować właściwe środki gaśnicze w konkretnych sytuacjach
BHP(5)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy
BHP(5)2. przewidzieć możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, substancji
szkodliwych dla ludzi
BHP(5)3. określić sposoby postępowania podczas pożaru, awarii, wypadku,
katastrofy
BHP(6)1. określić wpływ czynników meteorologicznych na zdrowie człowieka
(temperatura, wilgotność, ruch powietrza, ciśnienie atmosferyczne)
BHP(6)2. objaśnić wpływ zanieczyszczeń gazowych na organizm człowieka

P

C

P

D

P

D

P

B

P

C

P

B

P

D

P

C

P

C

P

B

BHP(6)3. ocenić wpływ opadów promieniotwórczych na organizm człowieka

P

C

BHP(6)4. określić stan zanieczyszczeń wód w Polsce
BHP(6)5. wymienić współczesne problemy zagrożeń zdrowia (nerwice,
nikotynizm, alkoholizm, uzależnienia, AIDS)
BHP(6)6. określić przyczyny i skutki wystąpień współczesnych zagrożeń
zdrowia
BHP(6)7. określić wpływ bakterii, wirusów, grzybów oraz pasożytów na
organizm człowieka
BHP(6)8. rozpoznać choroby zakaźne oraz zapobiegać ich przenoszeniu

P

C

P

A

P

C

P

C

P

B

BHP(9)1. ponieść odpowiedzialność za zdrowie swoje i pacjenta

P

C

BHP(9)2. przeciwdziałać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru
BHP(9)3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu
pracy
BHP(10)1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych
czynników
BHP(10)2. zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania
czynności zawodowych

PP

D

P

C

P

C

P

C
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BHP(10) 3. zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia

P

B

BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Dział programowy „Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym” związany jest z przekazaniem wiedzy na temat bezpiecznego wykonywania zawodu kosmetyczki.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania zasad higieny i
bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania czynnikom szkodliwym dla zdrowia kosmetyczki. Można zaplanować zajęcia w sterylizator ni prezentując sprzęt do dezynfekcji i sterylizacji sprzętu,
narzędzi i przyborów kosmetycznych. Proponowanym zadaniem może być opracowanie prezentacji przez uczniów z podziałem na grupy 2-3 osobowe. W przypadku realizacji efektów
związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia można zaplanować zajęcia symulowane z fantomem w pracowni ratownictwa medycznego.
Należy zwrócić uwagę na realizację kompetencji personalnych i społecznych w grupie oraz umiejętność współpracy przy realizacji zadań, umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach
trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu człowieka.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się w standardowo wyposażonej klasopracowni. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne z ratownictwa powinny się znajdować: fantomy
oraz środki opatrunkowe . Komputer z dostępem do Internetu oraz urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Rzutnik, laptop, prezentacje multimedialne, karty pracy dla uczniów, fantom, środki opatrunkowe. Czasopisma i literatura branżowa, filmy o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zalecane metody dydaktyczne
Podstawową zalecaną metodą nauczania będzie metoda podająca wzbogacona pokazami i ćwiczeniami, którą prowadzący powinien w maksymalnym stopniu urozmaicić prezentacją
multimedialną lub filmami dydaktycznymi związanymi z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto też wykorzystać metody, takie jak: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie,
wyjaśnienie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 30 osobowe. Wskazane
byłoby, aby ćwiczenia z fantomem odbywały się w grupach 10-cio, 12-to osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Stopień opanowania wiadomości przez uczniów powinien być sprawdzany w formie
prac pisemnych, testów i odpowiedzi ustnych. W przypadku oceny prezentacji należy zwrócić uwagę na zaangażowanie w przygotowanie, podział obowiązków, zakres prac.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
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1.2. Wykorzystanie technologii informatycznych

PDG(9)1. wysłać i odbierać dokumenty drogą telefoniczną

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)
P

PDG(9)2. zeskanować dokumenty do formy elektronicznej

P

D

PDG(9)3. wydrukować dokumenty elektroniczne
PDG(9)4. wymienić materiały eksploatacyjne w drukarce (laserowej,
atramentowej)
PDG(9)5. przeprowadzić elektroniczną ewidencję towarów i usług
PDG(9)6. przygotować korespondencję seryjną w Microsoft Word do
kontaktów z kontrahentami i klientami
PDG(9)7. skorzystać z programów komputerowych do prowadzenia spraw
ubezpieczeniowych i podatkowych.
PKZ(A.aa)(15)1. zastosować programy komputerowe przy uczeniu się

P

C

P

C

PP

D

PP

C

P

C

P

C

PKZ(A.aa)(15)2. skorzystać z multimediów zdobywając wiedzę

P

C

PKZ(A.aa)(15)3. posłużyć się aktualną literaturą zawodową

P

C

PKZ(A.aa)(15)4. skorzystać z nowości w czasopismach branżowych
PKZ(A.aa)(15)5. uczestniczyć w pokazach, szkoleniach i wykładach o tematyce
branżowej
PKZ(A.aa)(15)6. uczestniczyć w pokazach, targach i konferencjach o tematyce
związanej z kosmetyką
PKZ(A.aa)(17)1. użyć funkcji pulpitu oraz poruszać się w środowisku Windows
PKZ(A.aa)(17)2. zedytować i zapisywać dokumenty w postaci różnych
formatów w Microsoft Word
PKZ(A.aa)(17)3. wstawić do dokumentów tabele, obrazy i rysunki

P

C

PP

C

PP

C

P

C

P

D

P

B

P

D

PP

D

P

D

P

C

Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

PKZ(A.aa)(17)4. sformatować tekst w Microsoft Word
PKZ(A.aa)(17)5. pracować z arkuszami kalkulacyjnymi oraz zapisywać je w
różnych formatach
PKZ(A.aa)(17)6. skonfigurować Microsoft Outlook do pracy z pocztą
elektroniczną
PKZ(A.aa)(17)7. przesłać i odbierać dokumenty elektroniczne drogą mailową

Kategoria
taksonomiczna
C

Materiał kształcenia
- Użytkowanie komputera.
- Przetwarzanie tekstu w Microsoft Office.
- Praca z arkuszami kalkulacyjnymi Excel.
- Komunikacja elektroniczna.
- Praca z urządzeniami peryferyjnymi.
- Obsługa programów finansowo-księgowych.
- Praca w programie obsługującym dokumenty ubezpieczeniowe.
- Internetowa wymiana informacji. ubezpieczeniowych z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.
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Planowane zadania (ćwiczenia)
Wśród zadań realizujących powyższe zagadnienia są: Sporządzanie dokumentów elektronicznych, w którym zadaniem każdego ucznia jest stworzenie dokumentów elektronicznych w 2
programach z pakietu biurowego Microsoft Office. Uczniowie wykonują ćwiczenia praktyczne, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Efektem pracy mogą być wypracowane dokumenty w
formie komputerowej, znajomość programów przydatnych w pracy kosmetyczki. Podobne ćwiczenia można zaproponować dla następujących tematów: Wysyłanie i odbieranie informacji,
pocztą elektroniczną. Komputerowa Ewidencja towarów i usług. Komunikacja internetowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni komputerowej. Powinny być kształtowane umiejętności związane z użytkowaniem komputera (jedno stanowisko na dwóch uczniów).
Środki dydaktyczne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: komputery z dostępem do Internetu, oprogramowanie Microsoft Office, projektor multimedialny,
urządzenia peryferyjne ( drukarka, skaner)
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Wykorzystanie technologii informatycznych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu
przewodniego oraz dyskusji dydaktycznej, pracy z komputerem. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie dwóch testów praktycznych. Istotną rolę w ocenianiu ogrywa obserwacja, która pozwoli nauczycielowi
zorientować się w predyspozycjach uczniów. Można też zaproponować "próbę pracy".
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia

1.3. Działalność gospodarcza i usługowa kosmetyczki
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

PDG(1)1. rozróżnić pojęcia dotyczące rynku, towaru, ceny
PDG(1)2. rozróżnić pojęcia dotyczące przedsiębiorstwa
PDG(2)1. scharakteryzować sposoby zatrudnienia pracownika oraz obowiązki
pracodawcy i pracownika

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna
B

P

B

P

C

Materiał kształcenia
- Gospodarka rynkowa.
- Podstawy działalności gospodarczej.
- Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
- Rejestrowanie działalności gospodarczej, firmy.
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PDG(2)2. zanalizować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

PP

C

PDG(2)3. scharakteryzować rodzaje podatków i sposoby rozliczania ich

PP

C

PDG(2)4. zanalizować przepisy prawa autorskiego
PDG(3)1. zanalizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej
PDG(3)2. zastosować przepisy dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej
PDG(4)1. rozróżnić rodzaje przedsiębiorstw działających w branży usługowej

PP

C

P

C

PP

D

P

B

PDG(4)2. określić powiązania firmy z otoczeniem

P

B

PDG(5)1. dokonać analizy rynku danej branży usługowej

P

C

PDG(5)2. porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa
PDG(6)1. ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z danej
branży
PDG(6)2. zaplanować wspólne przedsięwzięcia z przedsiębiorstwami z danej
branży usługowej
PDG(7)1. wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności

PP

C

P

C

PP

C

P

C

PDG (7)2. przygotować wniosek do zarejestrowania działalności gospodarczej

P

C

PDG(7)3. sporządzić biznesplan

P

C

PDG(7)4. wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej
PDG(8)1. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
PDG(8)2. sporządzić korespondencję z klientami, urzędami

PP

D

P

C

P

C

PDG(10)1. sporządzić plan marketingowy

P

C

PDG(10)2. rozpoznać lokalny rynek w celu prowadzenia działalności

P

C

PDG(10)3. zastosować różne formy reklamy

P

C

- Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności
gospodarczej.
- Rodzaje podatków.
- Prawo pracy.
- Ubezpieczenia społeczne.
- Działania marketingowe.
- Analiza rynku.
- Źródła przychodów i kosztów w firmie.

PDG(11)1. wykonać analizę kosztów i przychodów prowadzonej działalności
P
C
PDG(11)2. scharakteryzować sposoby optymalizacji kosztów i przychodów
PP
C
firmy
Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadaniem uczniów będzie opracowanie projektu własnej działalności usługowej.
Zadanie powinno być wykonywane w małych zespołach. Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów zawierające: procedurę zakładania planowanej działalności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
16

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
gospodarczej oraz projekt własnej działalności usługowej. Zespoły powinny zaprezentować swoje opracowania w dowolnej formie np. prezentacji multimedialnej. Po prezentacji, powinna być
przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela, w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do
funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w działalności gospodarczej, współpracy z innymi
przedsiębiorstwami w branży. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia powinny być realizowane w klasopracowni wyposażonej w stanowiska komputerowe, sprzęt multimedialny.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy .
Komputery z dostępem do Internetu . Urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą kształcenia powinny być ćwiczenia i metoda projektu, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie, analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności
oraz przygotowanie dokumentów do założenia firmy.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Powinna dominować praca w małych zespołach. Może to być forma pracy grupowej zróżnicowanej.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez sprawdzenie wykonywanych ćwiczeń i wykonanego projektu. Należy zwrócić uwagę na realizację kompetencji personalnych i
społecznych związanych z aktualizacją wiedzy, doskonaleniem umiejętności zawodowych, ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane działania. Istotną umiejętnością, którą oceniamy w
tym dziale jest umiejętność negocjowania warunków porozumień.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia
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2. Język obcy w kosmetyce
2.1. Porozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym
2.2. Informacja o realizacji prac w zawodzie
2.1. Porozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi
z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w działalności
zawodowej
JOZ(1)2.obsłużyć odbiorcę usług lub świadczeń w języku obcym
JOZ(1)3. zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu o tematyce
zawodowej
JOZ(1)4. przetłumaczyć prawidłowo korespondencję otrzymywaną za
pomocą poczty elektronicznej
JOZ(2)1. określić w języku obcym czynności związane z obsługą odbiorcy usług
lub świadczeń w poprawny sposób
JOZ(2)2. zaplanować rozmowę w obszarze zawodowym w języku obcym z
uwzględnieniem wypowiedzi odbiorcy usług lub świadczeń
JOZ(2)3. przeprowadzić rozmowę z odbiorcą usług lub świadczeń w języku
obcym, w zakresie realizowanych zadań zawodowych
JOZ(2)4. zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe
w rozmowach z obszaru zawodowego
JOZ(2)5. posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym
wykonywanie zadań zawodowych
JOZ(2)6. zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez
odbiorców usług lub świadczeń w języku obcym
JOZ(2)7. wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac w
zawodzie zgodnie z zasadami gramatyki
JOZ(2)8. dokonać obsługi odbiorcy usług lub świadczeń w języku obcym
zgodnie z zasadami kultury i etyki

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

D

P

D

P

C

PP

D

P

D

P

C

PP

C

P

D

P

C

P

C

Materiał kształcenia
- Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych.
- Obsługa odbiorców usług lub świadczeń w języku obcym.
- Rozmowa w obszarze zawodowym .
- Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.
- Wydawanie poleceń.
- Organizacja stanowiska pracy.
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JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym
P
C
wykorzystując słownictwo zawodowe
JOZ(4)2. przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac
P
C
zgodnie z zasadami gramatyki
JOZ(4)5. słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym
P
C
współpracowników
JOZ(4)6. porozumieć się z zespołem współpracowników poprawnie w języku
P
C
obcym
Planowane zadania (ćwiczenia)
Przykładowe zadania mają charakter praktyczny. Związane są z samodzielnym wykonaniem pracy. Grupę można podzielić na zespoły 2-3 osobowe. Zadania można podzielić według
następujących tematów: Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych. Wykonywanie ćwiczeń weryfikujących rozumienie tekstu ze słuchu.
Wydawanie poleceń w języku obcym, dotyczących wykonywania zadań zawodowych. Wysyłanie i odbieranie informacji w języku obcym, pocztą elektroniczną.
Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka polskiego na język obcy. Sporządzanie notatki z tekstu słuchanego i czytanego. Nauczyciel dokonuje oceny na podstawie obserwacji uwzględniając
kompetencje personalne i społeczne, a także pracę w grupie.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni językowej, wyposażonej w podręczniki, słowniki oraz komputery z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia
multimedialne
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy kosmetyczki.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Porozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody
ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej, scenek sytuacyjnych, próby rozwiązania sytuacji problemowych.
Dominują metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu „próba pracy”.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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2.2. Informacja o realizacji prac w zawodzie
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

JOZ(3) 1. przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad
gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim
JOZ(3) 2. sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

D

P

D

Materiał kształcenia
- Korespondencja w języku obcym.
- Informacje na opakowaniach, ulotkach oraz instrukcjach
urządzeń.
- Źródła informacji z zakresu obszaru zawodowego.
- Wiedza o realizacji prac w zawodzie w zasobach internetowych.

JOZ(3) 3. przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotycząca zawodu
P
D
JOZ(3) 4. przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi
PP
D
urządzeń
JOZ(3) 5. zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego
PP
D
słuchanego i czytanego
JOZ(3) 6. odczytać informacje zamieszczone na opakowaniach i ulotkach w
P
D
języku obcym
JOZ(4) 3. przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące stosowanych
PP
D
urządzeń
JOZ(4) 4. dokonać analizy informacji zamieszczonych na opakowaniach i
P
C
ulotkach w języku obcym
JOZ(5) 1. skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych
PP
C
z tematyką zawodową
JOZ(5) 2. wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące zawodu
PP
D
Planowane zadania (ćwiczenia)
Przykładowe zadania mają charakter praktyczny. Związane są z samodzielnym wykonaniem pracy. Grupę można podzielić na zespoły 2-3 osobowe. Zadania można podzielić według
następujących tematów: Prowadzenie korespondencji mailowej w języku obcym. Opracowanie charakterystyki poszczególnych zabiegów w języku obcym. Zajęcia można poprowadzić
wybierając lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne opisy zabiegów, dla których będzie opracowana charakterystyka.
Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni językowej, wyposażonej w podręczniki, słowniki oraz komputery z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia
multimedialne
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy kosmetyczki.
Zalecane metody dydaktyczne
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Dział programowy „Informacja o realizacji prac w zawodzie” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej.
Dominują metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu „próba pracy”.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
3.1. Podstawy anatomii człowieka
3.2. Zmiany dermatologiczne skóry i przydatków skórnych
3.3. Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka
3.1. Podstawy anatomii człowieka
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ (A.aa)(1)1. zdefiniować ogólną budowę i fizjologię komórki

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna
A

PKZ (A.aa)(1)2. scharakteryzować budowę skóry i jej przydatków
PKZ (A.aa)(1)3. omówić budowę i funkcje układów: mięśniowego,
nerwowego, oddechowego, krążenia, chłonnego, trawiennego
PKZ (A.aa)(1)4. objaśnić wpływ hormonów na wygląd i skórę człowieka

P

C

P

B

P

B

A.61.1(2)1. rozróżnić zmiany skórne twarzy, szyi i dekoltu

P

B

A.61.1(2)2. rozpoznać rodzaje cer zgodnie z ich klasyfikacją

P

B

Materiał kształcenia
- Ogólna budowa i fizjologia komórki.
- Budowa skóry i jej przydatków.
- Ogólna budowa i rodzaje mięśni.
- Budowa i funkcje poszczególnych układów: nerwowego,
chłonnego, krwionośnego, kostnego, odżywczego
- Charakterystyka najczęściej występujących chorób
poszczególnych układów, przyczyny ich powstawania i sposoby
zapobiegania.
- Wpływ hormonów na wygląd i skórę człowieka.
- Charakterystyka zależności pomiędzy funkcjonowaniem
poszczególnych narządów a wyglądem powłoki ciała.

Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadaniem uczniów będzie zapoznanie się z ogólną budową organizmu człowieka, a w szczególności skóry i jej przydatków, Wiadomości te będą wykorzystywane w pracy kosmetyczki na
pracowni kosmetyki. Dotyczyć to będzie zabiegów związanych z twarzą, szyją i dekoltem, jak również zabiegów związanych z pielęgnacją dłoni, stóp i ciała.
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania organizmu, budowy i funkcji poszczególnych układów i narządów pozwoli przyszłej kosmetyczce wykluczyć przeciwwskazania oraz przeprowadzić
prawidłowo diagnostykę.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni biologiczno-chemicznej, w której powinny być zorganizowane stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: model
anatomiczny ciała człowieka, fantom, mikroskopy, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej, plansze anatomicznej budowy ciała człowieka, urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, czasopisma branżowe
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwia uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczący zagadnień anatomicznych.
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Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru, opracowanie prezentacji, referatu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.2. Zmiany dermatologiczne skóry i przydatków skórnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

PKZ(A.aa)(5)1. opisać metody badania skóry i przydatków skórnych

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna
B

PKZ(A.aa)(5)2. rozróżnić metody leczenia chorób skóry i przydatków skórnych

P

B

PKZ(A.aa)(5)3. rozpoznać wykwity pierwotne i wtórne
PKZ(A.aa)(6)1. zdefiniować typowe rodzaje wykwitów w poszczególnych
grupach chorób
PKZ(A.aa)(6)2. sklasyfikować choroby w zależności od ich etiologii i
patogenezy
PKZ(A.aa)(6)3. zanalizować patomechanizmy poszczególnych grup chorób
skóry
PKZ(A.aa)(6)4. porównać zagrożenia i skutki dla chorego w poszczególnych
grupach chorób
PKZ(A.aa)(7)1. zdefiniować drogi i sposoby zarażenia się chorobami skóry

P

B

P

A

P

C

P

D

P

C

P

D

P

C

PP

D

P

C

P

C

P

A

PKZ(A.aa)(7)2. porównać drogi zakażeń w życiu codziennym i zawodowym
PKZ(A.aa)(7)3. zmodyfikować postępowanie wobec klienta z chorobami
zakaźnymi skóry
PKZ(A.aa)(7)4. wybrać metody i rodzaje zabiegów możliwych do wykonania u
klienta ze zmianami skórnymi
PKZ(A.aa)(7)5. udzielić porady klientowi ze zmianami skórnymi
A.61.1(4)1. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu związanych z chorobami i defektami

Materiał kształcenia
- Dermatologia jako specjalność medyczna.
- Znaczenie zmian skóry i przydatków w diagnostyce chorób
ogólnoustrojowych.
- Metody diagnostyki chorób skóry.
- Metody lecznicze w dermatologii.
- Wykwity skórne, rodzaje, występowanie.
- Choroby bakteryjne skóry.
- Choroby ziarniakowe, Choroby wirusowe.
- Grzybice skóry.
- Choroby pasożytnicze., Choroby łojotokowe, Choroby alergiczne.
- Łuszczyce, Pęcherzyce.
- Choroby tkanki łącznej.
- Zaburzenia barwnikowe, Zaburzenia rogowacenia.
- Znamiona i naczyniaki.
- Stany przednowotworowe, Nowotwory łagodne, Nowotwory
złośliwe.
- Choroby włosów.
- Grzybice paznokci, Drożdżyca paznokci, Liszaj płaski.
-Choroby o podłożu naczyniowym.
- Choroby paznokci.
-Choroby przenoszone drogą płciową.
- AIDS - zmiany skórne.
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skóry
A.61.1(4)2. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu związanych z chorobami zakaźnymi i
przewlekłymi
A.61.1(4)3. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu związanych uczuleniami i
nadwrażliwością na właściwości fizykalne
A.62.1(1)1. rozróżnić zmiany skórne na ciele
A.62.1(1)2. scharakteryzować zmiany i defekty paznokci dłoni i stóp

P

A

P

A

P

B

P

C

A.62.1(1)3. odróżnić zmiany skórne dłoni i stóp
P
B
A.62.2(1)1. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
P
A
pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(1)2. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
P
A
pielęgnacyjnych dłoni i stóp związanych z chorobami i defektami skóry
A.62.2(1)3. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych dłoni i stóp związanych uczuleniami na preparaty
P
A
kosmetyczne
Planowane zadania (ćwiczenia)
Zadaniem uczniów będzie poznanie i rozróżnianie zmian, defektów i chorób skóry. Wiedza ta będzie wykorzystana podczas zabiegów na pracowni kosmetyki.
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania organizmu w aspekcie dermatologicznym: diagnozowania dolegliwości i defektów skóry, chorób zakaźnych i grzybiczych pozwoli przyszłej
kosmetyczce wykluczyć przeciwwskazania oraz przeprowadzić prawidłowo diagnostykę.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się w standardowo wyposażonej klasopracowni, komputer z dostępem do Internetu oraz urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Literatura przedmiotu, plansze z ilustracjami, zdjęcia, komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Podstawową metodą nauczania będzie wykład wzbogacony prezentacją multimedialną lub filmami dydaktycznymi związanymi z zagadnieniami dermatologicznymi. Zalecane inne metody:
pogadanka, opis, dyskusja, opowiadanie, wyjaśnienie
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy grupowej. Grupy maksymalnie 30 osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Stopień opanowania wiadomości przez uczniów powinien być sprawdzany w formie prac pisemnych, testów i odpowiedzi ustnych.
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Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.3. Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

PKZ(A.aa)(3)1. posłużyć się terminologią dotyczącą żywienia

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna
C

PKZ(A.aa)(3)2. określić zasady żywienia dietetycznego
PKZ(A.aa)(3)3. zastosować specjalistyczne programy komputerowe do oceny
sposobu żywienia
PKZ(A.aa)(3)4. określić wpływ żywności na skórę i jej przydatki

P

C

P

C

P

C

PKZ(A.aa)(3)5. określić zaburzenia w trawieniu wpływające na cerę
PKZ(A.aa)(3)6. wymienić choroby związane ze złym odżywianiem, które
wpływają na zmiany skórne
PKZ(A.aa)(4)1. określić metody zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i
społecznym
PKZ(A.aa)(4)2. określić zasady żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
i społecznych
PKZ(A.aa)(4)3. określić wpływ stresu na zdrowie człowieka

P

C

P

A

P

C

P

C

P

C

PKZ(A.aa)(4)4. wskazywać źródła i drogi zakażenia chorobami pasożytniczymi

P

B

Materiał kształcenia
- Ogólne wiadomości o żywieniu i pożywieniu.
- Składniki pokarmowe i ich rola w organizmie człowieka.
- Przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka.
- Podstawy żywienia dietetycznego.
- Rodzaje diet.
-Program komputerowy do oceny sposobu żywienia.
-Wartość energetyczna pożywienia.
-Wartość odżywcza produktów spożywczych.
-Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą
produktów.
- Normy żywienia i modelowe racje pokarmowe.

PKZ(A.aa)(4)5. scharakteryzować źródła zatruć pokarmowych
P
C
A.61.1(3)1. scharakteryzować wpływ zdrowego żywienia na stan skóry
P
C
klientki
A.61.1(3)2. dokonać analizy wpływu czynników egzo i endogennych na skórę
P
C
twarzy, szyi i dekoltu
Planowane zadania (ćwiczenia) Proponowanym zadaniem może być opracowanie prezentacji przez uczniów z podziałem na grupy 2-3 osobowe. Należy zwrócić uwagę na realizację
kompetencji personalnych i społecznych w grupie oraz umiejętność współpracy przy realizacji zadań.
Obliczanie współczynnika BMI i WHR .
Na podstawie swojego wzrostu, wagi, obwodu talii i bioder oblicz współczynnik BMI i WHR. Wyniki swoich obliczeń porównaj z prawidłowymi zakresami wartość BMI i WHR.
Podstawowe zasady układania diety.
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Wyliczenie zapotrzebowania na kcal w ciągu doby, następnie wyliczenie makroskładników pokarmowych. Po przeprowadzeniu wyliczeń należy ustalić posiłki, a następnie ułożyć jadłospis.
Kwalifikacja i charakterystyka diet.
Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne grupy diet, dla których będzie opracowana charakterystyka.
Na podstawie otrzymanej instrukcji należy opracować charakterystykę przydzielonej grupy diet.
Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się w standardowo wyposażonej klasopracowni, komputer z dostępem do Internetu oraz urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Rzutnik, laptop, prezentacje multimedialne, programy komputerowe do oceny sposobu żywienia, karty pracy dla uczniów. Czasopisma i literatura branżowa, filmy o tematyce żywienia
człowieka.
Zalecane metody dydaktyczne
Podstawową metodą nauczania będzie prezentacja multimedialna lub filmy dydaktyczne związane z tematyką żywienia człowieka. Zalecane inne metody: pogadanka, opis, dyskusja,
opowiadanie, wyjaśnienie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy grupowej. Grupy maksymalnie 30 osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
W przypadku oceny prezentacji należy zwrócić uwagę na zaangażowanie w przygotowanie, podział obowiązków, zakres i czas realizacji prac. Należy też poddać ocenie umiejętność
nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz umiejętność pracy w grupie. Warto poddać obserwacji role grupowe podczas wykonywanych zadań zawodowych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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4. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
4.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa twarzy, szyi i dekoltu
4.2. Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu
4.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu
4.4. Wykorzystanie fizykoterapii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu
4.5. Wizaż w pracy kosmetyczki
4.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa twarzy, szyi i dekoltu
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

PKZ(A.aa)(2)1. zanalizować rodzaje cer na podstawie cech
charakterystycznych
PKZ(A.aa)(2)2. rozpoznać rodzaj skóry na twarzy, szyi i dekolcie
PKZ(A.aa)(2)3. scharakteryzować proces starzenia się skóry oraz sposoby
opóźniania tego procesu
PKZ (A.aa)(5)4. rozróżnić rodzaje cer

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

D

P

B

P

C

P

B

PKZ(A.aa)(5)5. rozróżnić rodzaje włosów
PKZ(A.aa)(5)6. scharakteryzować poszczególne metody diagnostyki skóry i jej
przydatków
PKZ(A.aa)(5)7. rozróżnić zmiany skórne

P

B

P

C

P

C

PKZ(A.aa)(5)8. ocenić stan skóry pod kątem przeciwwskazań do zabiegu

P

B

PKZ(A.aa)(5)9. ocenić stan włosów

P

D

A.61.1(1)1. dostosować pytania do wieku i płci klienta

P

D

A.61.1(1)2. dostosować pytania do problemu klienta

P

D

A.61.1(1)3. uzyskać informację zwrotną na temat stosowanych kosmetyków
A.61.1(1)4. uzyskać informację zwrotną na temat wykonywanych wcześniej
zabiegów i ich efektów
A.61.1(1)5. wykluczyć na podstawie wywiadu przeciwwskazania do zabiegu,
chorób, trybu życia, odżywiania, uczuleń, itp.
A.61.1(14)1. określić porady na temat częstotliwości stosowanych

P

D

P

D

P

D

P

C

Materiał kształcenia
-Rodzaje cer, charakterystyka i pielęgnacja.
-Rodzaj skóry twarzy, szyi i dekoltu.
-Proces starzenia się skóry oraz sposoby opóźniania tego procesu.
-Budowa włosów i ich rodzaje.
-Metody diagnostyki skóry i jej przydatków.
-Zmiany skórne.
-Obsługa klienta i doradztwo.
-Metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu.
-Poradnictwo i profilaktyka kosmetyczna.
-Przeciwwskazania do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy, szyi i dekoltu związanych z chorobami i defektami skóry.
-Przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy,
szyi i dekoltu związanych z uczuleniami i nadwrażliwością na
właściwości fizykalne.
-Wpływ czynników zewnętrznych na skórę.
-Wpływ czynników wewnętrznych na skórę.
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preparatów uwzględniając porę roku
A.61.1(14)7. udzielić wskazówek na temat trybu życia

P

D

A.61.1(14)8. udzielić wskazówek na temat odżywiania
P
D
A.61.1(14)9. udzielić wskazówek na tematy z zakresu kosmetyki i
P
D
kosmetologii odnośnie profilaktyki
Planowane zadania (ćwiczenia)
Proponowanym zadaniem realizowanym w tym dziale programowym może być opracowanie „karty klienta” z propozycją pytań do wywiadu w celu określenia diagnozy kosmetycznej,
wykluczeniem przeciwwskazań, algorytmem określonego zabiegu oraz zaleceniami do pielęgnacji domowej. Uczniowie mogą być podzieleni na małe grupy. Kryterium podziału może być
związane z charakterem zabiegu – rodzajem pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. Wykorzystanie diagnostyki kosmetycznej w pielęgnacji domowej twarzy, szyi i dekoltu stanowi wprowadzenie i
przygotowanie do ćwiczeń na pracowni. Niezbędna jest znajomość preparatów kosmetycznych, jak również metod diagnozy, rodzajów cer, wskazań i przeciwwskazań do zabiegów, wpływu
czynników wewnętrznych i zewnętrznych na skórę.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w klasopracowni. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów, urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa twarzy, szyi i dekoltu" wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody
ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te
zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceniać należy odpowiedzi ustne, referaty przygotowujące elementarnie do opracowania efektu finalnego – „ karty klienta”. Jednocześnie proponuje się testy związane ze sprawdzeniem
wiedzy na temat przeciwwskazań do zabiegu, rodzaju cer, składników aktywnych stosowanych w kosmetyce.
Należy zwrócić uwagę na realizację kompetencji personalnych i społecznych w grupie oraz umiejętność współpracy przy realizacji zadań.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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4.2. Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu
Poziom wymagań
Uszczegółowione efekty kształcenia
programowych
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
(P lub PP)
PKZ(A.aa)(9)2. zaproponować preparaty do zabiegu zgodnie z ich
P
zastosowaniem
PKZ(A.aa)(9)7. scharakteryzować grupy preparatów kosmetycznych
P
dobranych według ich zastosowania
PKZ(A.aa)(9)9. określić przeciwwskazania do stosowania
P
poszczególnych preparatów
PKZ(A.aa)(9)10. wskazać zastosowanie preparatów w odpowiednich
P
proporcjach i czasie działania
PKZ(A.aa)(9)11. rozróżnić sposoby przygotowania i aplikacji
P
preparatów

PKZ(A.aa)(9)12. rozróżnić preparaty stosowane samodzielnie i w
połączeniu z aparaturą

P

Kategoria
taksonomiczna
C
C
C
B
B

B

Planowane zadania (ćwiczenia)
Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu.

Materiał kształcenia
- Dobór preparatów kosmetycznych do demakijażu
uwzględniając wiek, cerę i potrzeby klienta.
- Rodzaje peelingów, skład, wskazania i przeciwwskazania.
- Rodzaje masek kosmetycznych.
- Przygotowywanie, nakładanie i zdejmowanie masek
kosmetycznych.
- Wskazania i przeciwwskazania do stosowania masek
kosmetycznych uwzględniając rodzaj cery.
- Głębokie złuszczanie naskórka peelingi ziołowe, eksfoliacja
AHA, BHA, PHA, złuszczanie chemiczne, dermabrazja,
mikrodermabrazja, laser CO2.
- Wskazania i przeciwwskazania do głębokiego złuszczania
naskórka. Postępowanie w trakcie i po zabiegu.
- Zioła w kosmetyce.
- Roślinne substancje biologicznie czynne.
- Sposób przygotowania i zastosowania ziół ( napar, odwar,
odwaro-napar, wyciąg wodny na zimno, nalewka, okład,
kataplazma, ocet ziołowy, olej ziołowy).
- Sposoby pozyskiwania i przechowywania surowców
zielarskich.
- Zioła w pielęgnowaniu i przechowywaniu surowców
zielarskich.
- Zioła w pielęgnowaniu poszczególnych rodzajów cer i
włosów. Kąpiele ziołowe.
- Gotowe preparaty ziołowe stosowane w kosmetyce, ich
działanie i zastosowanie.
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Ze względu, iż forma pracy uczniów powinna być zbiorową pracą, jednolita grupa może liczyć 30 osób. Zastosowanie preparatów kosmetycznych stanowi wprowadzenie i
przygotowanie do ćwiczeń w pracowni. Niezbędna jest znajomość zastosowania preparatów kosmetycznych oraz wiedza teoretyczna na ich temat. Proponowanym
zadaniem może opracowanie sposobu pozyskania preparatów lub substancji kosmetycznych uwzględniając znajomość między innymi składników aktywnych pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego, ziół, witamin.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu” realizowany jest w pracowni biologiczno-chemicznej, w której powinny
być zorganizowane stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: mikroskopy, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej, sprzęt
laboratoryjny, taki jak: stoły laboratoryjne, dygestorium, urządzenia pomiarowo-analityczne, takie jak: uniwersalne mierniki, kolorymetr, podstawowe urządzenia
laboratoryjne, takie jak: waga laboratoryjna, płaszcz grzejny, mieszadła, statywy, zestawy szkła laboratoryjnego.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu" wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do
wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Należy zwrócić uwagę na
zaangażowanie, podział obowiązków, zakres prac.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

PKZ(A.aa)(8)6. wykorzystać podstawowe zagadnienia z zakresu chemii
dotyczące poszczególnych grup związków chemicznych
PKZ(A.aa)(8)7. wskazać związki stosowane do wyrobu preparatów

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

B

Materiał kształcenia
- Bezpieczeństwo pracy w laboratorium chemicznym.
- Substancje trujące, których nie wolno stosować w kosmetyce.
- Nazewnictwo systematyczne i handlowe związków chemicznych.
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kosmetycznych
- Pierwiastki i związki chemiczne stosowane w kosmetyce.
- Stężenia roztworów.
PKZ(A.aa)(8)8. dokonać podziału surowców ze względu na działanie i
P
C
- Związki chemiczne wprowadzone w ostatnich latach do przemysłu
właściwości surowców kosmetycznych oraz wskazać ich zastosowanie
kosmetycznego.
PKZ(A.aa)(8)9. scharakteryzować substancje zapachowe
P
C
- Surowce i ich działanie w kosmetykach.
PKZ(A.aa)(8)10. dokonać przełożenia nazw INCI na nazwy chemiczne i
PP
D
- Surowce stosowane do wyrobu płynów kosmetycznych,
handlowe
kosmetyków do pielęgnacji włosów, wód kwiatowych i wód
PKZ(A.aa)(10)7. dokonać doboru surowców do kosmetyku o określonym
P
D
kolońskich oraz maseczek kosmetycznych.
działaniu, dla danej cery w zależności od zastosowanych w nich składników
- Surowce stosowane do wyrobu środków do pielęgnacji jamy
PKZ(A.aa)(10)8. określić właściwości podstawowych związków chemicznych
P
C
ustnej, mleczek i śmietanek, kremów, maści oraz kosmetyków
stosowanych do wyrobu preparatów kosmetycznych
barwnych.
PKZ(A.aa)(10)9. sklasyfikować wyciągi ziołowe stosowane w preparatach
P
C
kosmetycznych
PKZ(A.aa)(10)10. dokonać podstawowych obliczeń chemicznych stosowanych
P
C
w kosmetyce
PKZ(A.aa)(10)11. scharakteryzować przemysłowe metody produkcji
P
C
kosmetyków
PKZ(A.aa)(10)12. określić prawidłowe postępowanie z surowcami
P
C
kosmetycznymi i wyrobami gotowymi
PKZ(A.aa)(12)4. wskazać normy kontroli jakości surowców i preparatów
P
B
kosmetycznych
PKZ(A.aa)(12)5. wyróżnić właściwości poszczególnych preparatów
kosmetycznych poddawanych kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi
PP
B
normami
PKZ(A.aa)(12)6. wskazać obowiązujące ustawy dotyczące dopuszczenia
P
B
preparatów kosmetycznych i surowców do obrotu
Planowane zadania (ćwiczenia)
Proponowane zadanie związane jest z rozróżnianiem i klasyfikowaniem preparatów kosmetycznych według określonych kryteriów. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy,
szyi i dekoltu stanowi wprowadzenie i przygotowanie do ćwiczeń w pracowni. Niezbędna jest znajomość podstawowych surowców kosmetycznych, jak również związków czynnych pochodzenia
naturalnego i syntetycznego.
Zadaniem grupy jest ustalenie zastosowania składów kosmetycznych występujących w środowisku kosmetyczki. Na podstawie karty pracy oraz materiałów dostarczonych przez nauczyciela
należy odpowiedzieć na pytania z zakresu wykorzystania podstawowych surowców kosmetycznych, związków czynnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego w kosmetyce pielęgnacyjnej
twarzy, szyi i dekoltu.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia realizowane są w pracowni chemicznej, w której powinny być zorganizowane stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: sprzęt laboratoryjny, taki jak: stoły
laboratoryjne, dygestorium, urządzenia pomiarowo-analityczne, takie jak: uniwersalne mierniki, kolorymetr, podstawowe urządzenia laboratoryjne, takie jak: waga laboratoryjna, płaszcz
grzejny, mieszadła, statywy, zestawy szkła laboratoryjnego. Stosowanie aktywizujących metod kształcenia, kształcenie umiejętności analizowania i selekcjonowania umiejętności, kształtowanie
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postawy odpowiedzialności za jakość wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych, przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, urządzenia multimedialne, tablice chemiczne, zestawy ćwiczeń, pakiety
edukacyjne, filmy i normy jakości.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu" wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, kształtujące logiczne myślenie oraz
formułowanie wniosków. Należeć do nich będą: metoda ćwiczeń, tekst przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności
niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Należy wykorzystać metody aktywizujące.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie, w parach lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się zaproponować można odpowiedzi ustne, testy, prace pisemne jak również referaty. Należy zwrócić uwagę na zaangażowanie w przygotowanie,
obowiązkowość.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.4. Wykorzystanie fizykoterapii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu
Poziom wymagań
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po
programowych
zrealizowaniu zajęć potrafi:
(P lub PP)
A.61.1(12)1. scharakteryzować biofizyczne efekty działania różnych rodzajów
P
promieniowania
A.61.1(12)2. określić zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z
P
zastosowaniem różnych rodzajów promieniowania
A.61.1(12)3. określić wskazania i przeciwwskazania do stosowania różnego
P
rodzaju promieniowania
A.61.1(12)4. sklasyfikować urządzenia generujące różne rodzaje
P
promieniowania z uwzględnieniem zasad BHP
A.61.1(12)5. scharakteryzować biofizyczne efekty działania prądu stałego oraz
P
prądów zmiennych różnej częstotliwości
A.61.1(12)6. określić zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z
P
zastosowaniem prądu stałego oraz prądów zmiennych różnej częstotliwości
A.61.1(12)7. określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania
P

Kategoria
taksonomiczna
C
C
C
C
C
C
C

Materiał kształcenia
- Rodzaje i charakterystyka energii wspomagających działanie
kosmetyczne.
- Biofizyczne efekty oddziaływania energii fizykalnej,
- właściwości fizyczne energii.
- Wpływ energii fizykalnej na organizm.
- Zastosowanie różnych rodzajów energii fizykalnej w kosmetyce.
- Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania różnych rodzajów
energii fizykalnej w kosmetyce.
- Zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z zakresu
kosmetyki leczniczej z zastosowaniem różnych rodzajów energii
fizykalnej.
- Aparaty i urządzenia wykorzystywane w zabiegach kosmetyki
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zabiegów z zastosowaniem prądu stałego oraz prądów zmiennych różnej
leczniczej.
częstotliwości
- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z
A.61.1(12)8. sklasyfikować urządzenia generujące różne rodzaje prądów z
P
C
zastosowaniem energii fizykalnej.
uwzględnieniem zasad BHP
A.61.1(12)9. scharakteryzować biofizyczne efekty działania energii
P
C
ultradźwiękowej na organizm
A.61.1(12)10. określić zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z
P
C
zastosowaniem energii ultradźwiękowej
A.61.1(12)11. określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania
P
C
zabiegów z zastosowaniem energii ultradźwiękowej
A.61.1(12)12. sklasyfikować urządzenia generujące energię ultradźwiękową z
P
C
uwzględnieniem zasad BHP
Planowane zadania
Charakterystyka biofizycznych efektów oddziaływania energii fizykalnej i jego zastosowania w kosmetyce.
Na podstawie materiału dydaktycznego scharakteryzuj:
- biofizyczne efekty oddziaływania energii fizykalnej,
- właściwości fizyczne energii,
- wpływ energii fizykalnej na organizm,
- zastosowanie różnych rodzajów energii fizykalnej w kosmetyce,
- wskazania i przeciwwskazania do stosowania różnych rodzajów energii fizykalnej w kosmetyce,
- zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej z zastosowaniem różnych rodzajów energii fizykalnej,
- aparaty i urządzenia wykorzystywane w zabiegach kosmetyki leczniczej,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem energii fizykalnej.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Realizacja ćwiczeń powinna odbywać się w klasopracowni, wyposażonej w aparaturę i sprzęt stosowany w kosmetyce oraz sprzęt multimedialny.
Środki dydaktyczne
Pakiety edukacyjne dla uczniów. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
Stosowanie aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej, które pozwalają na osiągnięcie założonych efektów kształcenia.
Formy organizacyjne
Obserwacja czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, aktywność podczas zajęć.
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Należy zwrócić uwagę na zaangażowanie w
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przygotowanie, obowiązkowość.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.5. Wizaż w pracy kosmetyczki
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

A.61.2(1)4. opisać kształty i cechy charakterystyczne poszczególnych
kształtów twarzy;
A.61.2(1)5. wykonać korektę twarzy klientce
A.61.2(1)6. zastosować preparaty kosmetyczne do wykonania korekty twarzy;
A.61.2(5)6. zastosować metody i technik wykonywania określonych zabiegów
upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(5)7. wykorzystać w pracy algorytm postępowania w określonych
metodach i technikach wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.2(5)8. uwzględnić wskazania i przeciwwskazania do pracy stosując
określone metody i techniki wykonywania zabiegów upiększających twarzy,
szyi i dekoltu
A.61.2(5)9. przewidzieć konsekwencje zastosowanej metody i techniki
podczas wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.2(5)10. zastosować metodę i technikę w wykonywanych określonych
zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu do wieku, cery, płci oraz
potrzeb klienta
A.61.2(6)3. określić właściwości preparatów kosmetycznych stosowanych w
określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu,
A.61.2(6)5. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i
potrzeb w wykonywanych określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.2(6)6. przestrzegać kolejności stosowanych preparatów kosmetycznych

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

B

P

C

P

A

PP

D

P

A

P

D

P

C

P

C

P

C

P

A

Materiał kształcenia
- Kształty i cechy charakterystyczne poszczególnych kształtów
twarzy.
- Korygowanie kształtu twarzy za pomocą podkładów, różu i pudru.
- Korygowanie kształtu brwi w zależności od kształtu twarzy.
- Korygowanie kształtu oczu, sztuczne rzęsy, kępki, technika
przyklejania
- Makijaż ust, korygowanie i dopasowanie kształtu ust do danej
budowy twarzy.
- Dobór makijażu do typu urody, karnacji, koloru oczu i włosów.
- Technika tuszowania defektów skóry kamuflaż.
- Rodzaje makijażu dzienny, wieczorowy, fantazyjny, teatralny,
telewizyjny, techniki wykonania.
- Makijaż mężczyzny. Akcesoria do makijażu. Wskazania i
przeciwwskazania.
- Przygotowanie skóry do makijażu. Akcesoria do wykonania
makijażu.
- Body painting. Kosmetyki kolorowe charakterystyka. Uczulenia.
- Henna brwi i rzęs, regulacja łuku brwiowego, przeciwwskazania.
- Środki do pielęgnacji brwi i rzęs.
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w wykonywanych określonych zabiegach upiększający twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(6)7. wyliczyć wskazania i przeciwwskazania do stosowania preparatów
P
C
kosmetycznych w określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(7)1. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
P
A
upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(7)2. scharakteryzować czynniki uczulające w kosmetyce kolorowej
P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Wykorzystanie Wizażu w pracy kosmetyczki stanowi wprowadzenie i przygotowanie do ćwiczeń w pracowni. Niezbędna jest znajomość tematyki korygowania kształtu oczu, makijażu ust,
doboru makijażu do typu urody, karnacji, koloru oczu i włosów. Również rodzajów makijażu, technik kamuflowania defektów skóry, metodyka wykonywania henny brwi i rzęs z regulacją łuku
brwiowego.
Proponowanym zadaniem może być opracowanie prezentacji przez uczniów z podziałem na grupy 2-3 osobowe. Należy zwrócić uwagę na realizację kompetencji personalnych i społecznych w
grupie oraz umiejętność współpracy przy realizacji zadań.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni kosmetycznej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
akcesoria, specjalistyczna aparatura do wykonywania poszczególnych zabiegów. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów, urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Wizaż w pracy kosmetyczki" wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody
przypadków, mapy "myśli", dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do
wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. W przypadku oceny prezentacji należy zwrócić uwagę na
zaangażowanie w przygotowanie, podział obowiązków, zakres prac.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
5.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa dłoni, stóp i ciała
5.2. Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i stóp
5.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej dłoni, stóp i ciała
5.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa dłoni, stóp i ciała
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

PKZ(A.aa)(2)4. rozpoznać rodzaj skóry na kończynach górnych

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna
B

PKZ(A.aa)(2)5. rozpoznać rodzaj skóry na kończynach dolnych

P

B

PKZ(A.aa)(2)6. rozpoznać rodzaj skóry na całym ciele

P

B

PKZ(A.aa)(5)10. rozpoznać zmiany i defekty paznokci dłoni i stóp

P

B

PKZ(A.aa)(5)13. ocenić stan paznokci pod kątem przeciwwskazań do zabiegu

P

D

PKZ(A.aa)(5)5. rozróżnić rodzaje włosów

P

B

PKZ(A.aa)(5)7. rozróżnić zmiany skórne

P

C

PKZ(A.aa)(5)8. ocenić stan skóry pod kątem przeciwwskazań do zabiegu
A.62.1(3)1. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
upiększających ciała
A.62.1(3)2. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych ciała związanych z chorobami i defektami skóry
A.62.1(3)3. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych ciała związanych z chorobami zakaźnymi i przewlekłymi
A.62.1(3)4. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych ciała związanych uczuleniami na preparaty kosmetyczne
A.62.1(12)1. dopasować linie kosmetyczne odpowiednie dla klienta
A.62.1(12)2. przedstawić działanie kosmetyków oraz tłumaczyć słuszność ich
zastosowania
A.62.1(12)3. uczyć klienta technik zastosowania poszczególnych preparatów
A.62.1(12)6. rozróżnić preparaty suplementujące wraz z opracowaniem
propozycji stosowania dla klienta

P

D

P

A

P

A

P

A

P

A

PP

D

P

D

P

D

P

B

Materiał kształcenia
- Rodzaje skóry na kończynach dolnych.
- Rodzaje skóry na kończynach górnych.
- Rodzaje skóry na całym ciele.
- Rodzaje zmian skórnych na dłoniach i stopach.
- Rodzaje zmian skórnych.
- Rodzaje zmian i defektów paznokci dłoni i stóp.
- Rodzaje włosów.
- Budowa i fizjologia włosów.
- Wywiad kosmetyczny.
- Karta klienta/pacjenta.
- Aparatura diagnostyczna.
- Metody diagnostyki skóry i jej przydatków.
- Metody analizy wzrokowej stanu skóry i jej przydatków.
- Poradnictwo kosmetyczne.
- Pielęgnacja skóry i jej przydatków w warunkach domowych.
- Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
dłoni, stóp i ciała.
- Preparaty do pielęgnacji dłoni, stóp i ciała.
- Techniki aplikacji preparatów pielęgnacyjnych.
- Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na skórę i jej
przydatki.
- Preparaty suplementacyjne.
- Wpływ diety na skórę i jej przydatki.
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A.62.1(12)9. ustalić plan i częstotliwość stosowania poszczególnych
P
D
preparatów
A.62.1(12)10. doradzić inne formy pielęgnacji wpływające na ciało: ruch,
P
D
ćwiczenia fizyczne, dieta, itp.
A.62.2(9)4. zaproponować preparaty do pielęgnacji skóry dłoni i stóp w
P
A
warunkach domowych
A.62.2(9)5. wyjaśnić sposoby stosowania preparatów do pielęgnacji domowej
P
C
A.62.2(9)6. objaśnić sposoby higieny i pielęgnacji dłoni i stóp w warunkach
P
A
domowych
Planowane zadania (ćwiczenia)
Wykorzystanie diagnostyki kosmetycznej i pielęgnacji domowej dłoni, stóp i ciała stanowi wprowadzenie i przygotowanie do ćwiczeń w pracowni. Proponowanym zadaniem może być
opracowanie „karty klienta”. Niezbędna jest znajomość rodzajów skóry na kończynach górnych i dolnych oraz ciele, metody diagnostyki skóry i jej przydatków, przeciwwskazania do
przeprowadzania zabiegów, wpływ diety na skórę i jej przydatki.
Proponowanym zadaniem może być opracowanie prezentacji przez uczniów z podziałem na grupy 2-3 osobowe. Należy zwrócić uwagę na realizację kompetencji personalnych i społecznych w
grupie oraz umiejętność współpracy przy realizacji zadań.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa dłoni, stóp i ciała” wymaga aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują
ucznia do wykonywania i funkcjonowania na rynku pracy jako kosmetyczki. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinien się znajdować komputer z dostępem do
Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów, urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy " Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa dłoni, stó i ciała" wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń,
tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają
opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. W przypadku oceny prezentacji należy zwrócić uwagę na
zaangażowanie w przygotowanie, podział obowiązków, zakres prac.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5.2. Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i stóp
Poziom wymagań
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po
programowych
zrealizowaniu zajęć potrafi:
(P lub PP)
PKZ(A.aa)(9)7. scharakteryzować grupy preparatów kosmetycznych
P
dobranych według ich zastosowania
PKZ(A.aa)(9)8. polecić preparaty do zabiegu zgodnie z ich zastosowaniem
P
PKZ(A.aa)(9)9. określić przeciwwskazania do stosowania poszczególnych
P
preparatów
PKZ(A.aa)(9)10. wskazać zastosowanie preparatów w odpowiednich
P
proporcjach i czasie działania
PKZ(A.aa)(9)11. rozróżnić sposoby przygotowania i aplikacji preparatów
P
PKZ(A.aa)(9)12. rozróżnić preparaty stosowane samodzielnie i w połączeniu z
P
aparaturą
A.62.1(8)1. rozróżnić metody stosowane w zabiegach kosmetycznych ciała
P
A.62.1(8)2. rozróżnić techniki stosowane w zabiegach kosmetycznych ciała
A.62.1(8)3. zastosować odpowiednią metodę i technikę zgodnie z potrzebą
klienta
A.62.1(8)4. dobrać metody i techniki wykluczając przeciwwskazania
A.62.2(5)1. odróżnić narzędzia i przybory do wykonania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(5)2. zastosować aparaturę przy wykonywaniu zabiegów
pielęgnacyjnych dłoni i stóp

A.62.2(5)3. dobrać odpowiednią aparaturę, narzędzia i przybory do
wykonania określonych zabiegów

Kategoria
taksonomiczna
C
C
C
B
B
B
B

P

B

P

C

P

D

P

B

P

C

P

D

Materiał kształcenia
- Przeciwwskazania do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
ciała, dłoni i stóp.
- Zabiegi pielęgnacyjne dłoni: zabiegi parafinowe na ciepło i na
zimno, zabiegi z zastosowaniem masek kremowych, algowych,
kolagenowych i gipsowych.
- Manicure japoński, manicure biologiczny, manicure klasyczny,
manicure na ciepło, manicure z użyciem frezarki.
- Masaż dłoni i przedramienia, zabiegi złuszczające i rozjaśniające z
zastosowaniem kwasów owocowych.
- Zabiegi pielęgnacyjne stóp: zabiegi parafinowe na ciepło i na
zimno, zabiegi pielęgnacyjne z zastosowaniem masek kremowych,
algowych, kolagenowych, gipsowych,.
- Pedicure klasyczny z użyciem omegi, pedicure z użyciem frezarki.
- Masaż stopy i łydki.
- Zabiegi pielęgnacyjne ciała: zabiegi antycellulitowe, zabiegi
wyszczuplające, zabiegi ujędrniające, zabiegi regenerującoodmładzające, zabiegi relaksujące i aromaterapeutyczne.
- Zabiegi pielęgnacyjne dla kobiet w ciąży.
- Body wrapping.
- Zabiegi z zastosowaniem ultradźwięków.
- Mikrodermabrazja diamentowa i korundowa.
- Peelingi ziołowe, zabiegi borowinowe.
- Zabiegi pielęgnacyjne na ciało z zastosowaniem aparatury:
liposukcja ultradźwiękowa, lipoliza, fale radiowe, jonoforeza,
elektrostymulacja, masaż ciśnieniowy vacum.
- Masaże egzotyczne: kamieniami, bambusem, kokosami,
stemplami, ayurvedyjski itp., drenaż limfatyczny.
- Zabiegi pielęgnacyjne piersi: zabiegi ujędrniające z zastosowaniem
maski gipsowej, zabiegi z zastosowaniem masek kremowych,
algowych, kolagenowych, masaż piersi, jonoforeza, peeling
kawitacyjny, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa.
- Usuwanie zbędnego owłosienia: woski tradycyjne twarde, woski
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gorące miękkie, woski typu filmwax, usuwanie owłosienia z
kończyn dolnych, usuwanie owłosienia z kończyn górnych,
usuwanie owłosienia z tułowia, usuwanie owłosienia z okolic
intymnych ciała.
Planowane zadania
Dział programowy „Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i stóp” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia
efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania
czynnikom szkodliwym dla zdrowia kosmetyczki. Proponowanym zadaniem może być opracowanie prezentacji przez uczniów z podziałem na grupy 2-3 osobowe. Należy zwrócić uwagę na
realizację kompetencji personalnych i społecznych w grupie oraz umiejętność współpracy przy realizacji zadań. Przed wykonaniem zadania uczniowie w grupie powinni sporządzić plan pracy
zespołu, określić cele pracy zespołu i zadbać o przestrzeganie realizacji terminu wykonania pracy. Po wykonanym zadaniu uczniowie powinni ocenić swoją pracę i obiektywnie sporządzić
sprawozdanie z realizacji działań zespołu.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i stóp” wymaga aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania i funkcjonowania na rynku pracy jako kosmetyczki. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w klasopracowni lub pracowni kosmetycznej. W
pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, akcesoria, specjalistyczna aparatura do wykonywania poszczególnych
zabiegów. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów, urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy " Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i stóp" wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji dydaktycznej, burzy mózgów, oraz metod eksponujących takich jak film czy ekspozycja.
Dominującymi metodami powinny być metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 20-30 osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. W przypadku oceny prezentacji należy zwrócić uwagę na
zaangażowanie w przygotowania, podział obowiązków, zakres prac.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
- Należy dostosować warunki, środki, metody i formy kształcenia do potrzeb ucznia.
- Należy dostosować warunki, środki, metody i formy kształcenia do możliwości ucznia.
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5.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej dłoni, stóp i ciała
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

PKZ(A.aa)(8)6. wykorzystać podstawowe zagadnienia z zakresu chemii
- Bezpieczeństwo pracy w laboratorium chemicznym.
P
B
dotyczące poszczególnych grup związków chemicznych
- Substancje trujące, których nie wolno stosować w kosmetyce.
- Nazewnictwo systematyczne i handlowe związków chemicznych.
PKZ(A.aa)(8)7. wskazać związki stosowane do wyrobu preparatów
P
B
- Pierwiastki i związki chemiczne stosowane w kosmetyce.
kosmetycznych
- Stężenia roztworów.
PKZ(A.aa)(8)8. dokonać podziału surowców ze względu na działanie i
P
D
- Związki chemiczne wprowadzone w ostatnich latach do
właściwości surowców kosmetycznych oraz wskazać ich zastosowanie
przemysłu kosmetycznego.
PKZ(A.aa)(8)9. scharakteryzować substancje zapachowe
P
B
- Surowce kosmetyczne i ich działanie w kosmetykach.
PKZ (A.aa)(8)10. dokonać przełożenia nazw INCI na nazwy chemiczne i
PP
D
- Surowce stosowane do wyrobu płynów kosmetycznych,
handlowe
kosmetyków do pielęgnacji włosów, wód kwiatowych i wód
PKZ(A.aa)(10)7. dokonać doboru surowców do kosmetyku o określonym
kolońskich oraz maseczek kosmetycznych.
P
C
działaniu, dla danej cery w zależności od zastosowanych w nich składników
- Surowce stosowane do wyrobu środków do pielęgnacji jamy
PKZ(A.aa)(10)8. określić właściwości podstawowych związków chemicznych
ustnej, mleczek i śmietanek, kremów, maści oraz kosmetyków
P
B
stosowanych do wyrobu preparatów kosmetycznych
barwnych.
PKZ(A.aa)(10)9. sklasyfikować wyciągi ziołowe stosowane w preparatach
P
B
kosmetycznych
PKZ(A.aa)(10)10. dokonać podstawowych obliczeń chemicznych stosowanych
P
C
w kosmetyce
PKZ(A.aa)(10)11. scharakteryzować przemysłowe metody produkcji
P
B
kosmetyków
PKZ(A.aa)(10)12. określić prawidłowe postępowanie z surowcami
P
C
kosmetycznymi i wyrobami gotowymi
PKZ(A.aa)(12)4. wskazać normy kontroli jakości surowców i preparatów
P
B
kosmetycznych
PKZ(A.aa)(12)5. wyróżnić właściwości poszczególnych preparatów
kosmetycznych poddawanych kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi
P
C
normami
PKZ(A.aa)(12)6. wskazać obowiązujące ustawy dotyczące dopuszczenia
P
C
preparatów kosmetycznych i surowców do obrotu
Planowane zadania
Rozróżnianie i klasyfikowanie preparatów kosmetycznych według określonych kryteriów.
Ze względu, iż forma pracy uczniów powinna być zbiorową pracą jednolita grupa może liczyć 20- 30 osób. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej dłoni, stóp i ciała stanowi
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wprowadzenie i przygotowanie do ćwiczeń w pracowni. Niezbędna jest znajomość podstawowych surowców kosmetycznych, jak również związków czynnych pochodzenia naturalnego i
syntetycznego. Zajęcia mogą odbywać się w klasopracowni. Należy wykorzystać metody aktywizujące, kształtujące logiczne myślenie oraz formułowanie wniosków. Oceniać należy odpowiedzi
ustne, testy, prace pisemne jak również referaty.
Zadaniem grupy jest ustalenie zastosowania składów kosmetycznych występujących w środowisku kosmetyczki. Na podstawie karty pracy oraz materiałów dostarczonych przez nauczyciela
należy odpowiedzieć na pytania z zakresu wykorzystania podstawowych surowców kosmetycznych, związków czynnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego w kosmetyce pielęgnacyjnej
dłoni, stóp i ciała. Proponowanym zadaniem może być opracowanie prezentacji przez uczniów z podziałem na grupy 2-3 osobowe. Należy zwrócić uwagę na realizację kompetencji
personalnych i społecznych w grupie oraz umiejętność współpracy przy realizacji zadań. Przed wykonaniem zadania uczniowie w grupie powinni sporządzić plan pracy zespołu, określić cele
pracy zespołu i zadbać o przestrzeganie realizacji terminu wykonania pracy. Po wykonanym zadaniu uczniowie powinni ocenić swoją pracę i obiektywnie sporządzić sprawozdanie z realizacji
działań zespołu.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni biologiczno-chemicznej, klasopracowni. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów, urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, urządzenia multimedialne, tablice chemiczne, zestawy ćwiczeń, pakiety
edukacyjne, filmy i normy jakości
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych kosmetyczki. W dziale powinny być kształtowane umiejętności: analizowanie,
wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji chemii kosmetycznej. Dział programowy " Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej dłoni, stóp i ciała" wymaga stosowania aktywizujących
metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być
metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie, w parach lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach 20-30 osób
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. W przypadku oceny prezentacji należy zwrócić uwagę na
zaangażowanie w przygotowania, podział obowiązków, zakres prac.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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6. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
6.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
6.2. Wizaż i zabiegi pielęgnacyjne oka
6.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz,
szyję i dekolt zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii
BHP(7)2.przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz,
szyję i dekolt zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy
BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz,
szyję i dekolt zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania
zabiegów na twarz, szyję i dekolt
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania
zabiegów na twarz, szyję i dekolt
KPS(1)2. zastosować zasady uczciwości, sumienności, rzetelności i lojalności w
wykonywaniu obowiązków zawodowych
KPS(1)3. zastosować zasady etyczne i ogólnospołecznych w realizacji zadań
zawodowych
KPS(1)5. zadbać o podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji
zawodowych
KPS(2)2. zastosować techniki twórczego myślenia w rozwiązywaniu trudności
pojawiających się w związku z wykonywaną pracą zawodową
KPS(4)2. zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy
KPS(6)2. wykorzystać pomoc i doświadczenie współpracowników w
rozwiązywaniu trudności zawodowych
KPS(7)1. zastosować zasadę zaufania i poszanowania prywatności w
wykonywaniu zadań zawodowych
KPS(7)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
P

B

P

B

P

C

P

D

P

D

P

C

P

C

P

C

Materiał kształcenia
- Psychofizyczne cechy, które powinna posiadać kosmetyczka.
- Umiejętność pracy w grupie.
- Kontakty interpersonalne.
- Normy etyczne oraz przepisy bhp, ppoż i zalecenia SANEPID-u
mające zastosowanie w gabinecie kosmetycznym.
- Organizacja pracy.
- Wywiad w gabinecie kosmetycznym uwzględniając wskazania,
przeciwwskazania i problem klienta.
- Zasady dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym
zgodnie z dyrektywami unijnymi.
- Demakijaż twarzy, szyi dekoltu.
- Diagnoza kosmetyczna z uwzględnieniem aparatury.
- Zastosowanie peelingów uwzględniając rodzaj cery i częstotliwość
stosowania. Wskazania i przeciwwskazania.
- Pielęgnacja cery: normalnej, suchej, mieszanej, tłustej,
naczyniowej, dojrzałej.
- Rodzaje masek: ściągające, kremowe, rozgrzewające, ziołowe,
odżywcze, plastyczne, specjalne liftingujące, nawilżające. Skład,
sposoby nakładania i zdejmowania.
- Zabiegi pielęgnacyjne i odżywcze na okolicę oczu.
- Zastosowanie aparatury: lampa lupa, vapozon, darsonwal,
galwan, jontoforeza, ultradźwięki uwzględniając wskazania i
przeciwwskazania.
- Masaż twarzy, szyi i dekoltu. Rodzaje masażu i wpływ na ustrój.
Ruchy i ich znaczenie (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie,
oklepywanie, wibracja). Środki i preparaty do masażu. Wskazania i
przeciwwskazania.
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KPS(9)2. wykorzystać odpowiednie techniki porozumiewania się w
negocjowaniu
KPS(10)3. zadbać o przestrzeganie terminów wykonania przydzielonych zadań

P

C

P

C

OMZ(1)1 określić cele pracy zespołowej

P

B

OMZ(1)2 sporządzić plan pracy zespołu

P

B

OMZ(3)2. zorganizować spotkania robocze zespołu zadaniowego

P

D

OMZ(4)1. zanalizować działania zespołu zadaniowego

P

D

OMZ(4)2. sporządzić sprawozdania z realizacji działań zespołowych
PKZ(A.aa)(11)1. wykonać: napary i nalewki, toniki, mleczka, peelingi, kremy i
maski
PKZ(A.aa)(11)2. sporządzić maści do pielęgnacji twarzy

P

D

P

C

P

D

P

D

P

C

P

C

P

D

P

C

PKZ(A.aa)(13)5. zastosować aparaty i urządzenia adekwatnie do pory roku
PKZ(A.aa)(13)6. przewidzieć konsekwencje zastosowanego aparatu i
urządzenia
PKZ(A.aa)(14)1. wykorzystać sposoby i metody walki z drobnoustrojami
chorobotwórczymi
PKZ(A.aa)(14)2. wykryć i unieszkodliwić źródła zakażenia

P

C

P

D

P

C

P

D

A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16)1. zastosować pytania do wieku i płci klienta

P

C

A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16)2. zastosować pytania do problemu klienta
A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16)3. uzyskać informację zwrotną na temat
stosowanych kosmetyków
A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16)4. uzyskać informację zwrotną na temat
wykonywanych wcześniej zabiegów i ich efektów
A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16)5. wykluczyć na podstawie wywiadu

P

C

P

D

P

D

P

D

PKZ(A.aa)(11)3. sporządzić płyny kosmetyczne i olejki kosmetyczne
PKZ(A.aa)(13)1. zastosować profesjonalne nazewnictwo aparatów i urządzeń
PKZ(A.aa)(13)2. zastosować zgodnie z przeznaczeniem poszczególne aparaty i
urządzenia
PKZ(A.aa)(13)3. skonstruować i przeciwwskazania do zastosowania
poszczególnych aparatów i urządzeń
PKZ(A.aa)(13)4. przestrzegać częstotliwości stosowania aparatów i urządzeń

- Usuwanie zbędnego owłosienia na twarzy.
- Sporządzanie: naparu, nalewki, toniku, mleczka, peelingu, kremu,
maski, maści do pielęgnacji twarzy, płyny i olejki kosmetyczne.
- Złuszczanie peelingami ziołowymi - kolejność i zasady
wykonywania zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania Zalecenia do
pielęgnacji domowej.
- Mikrodermabrazja - kolejność i zasady wykonywania zabiegu.
Wskazania i przeciwwskazania. Zalecenia do pielęgnacji domowej.
- Oczyszczanie twarzy, szyi i dekoltu. Kolejność i zasady
wykonywania zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania. Zalecenia do
pielęgnacji domowej.
- Rodzaje czynników fizykalnych wspomagających działanie
kosmetyczne.
- Biofizyczne efekty działania czynników fizykalnych na organizm.
− Wskazania i przeciwwskazania do stosowania
czynników fizykalnych.
- Zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych z zastosowaniem czynników fizykalnych.
− Aparaty i urządzenia generujące różne rodzaje
energii fizycznej.
− Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej przy obsłudze urządzeń generujących różne
rodzaje energii fizycznej.
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przeciwwskazania do zabiegu, chorób, trybu życia, odżywiania, uczuleń, itp.
A.61.1(2)3. zastosować wybrane metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.1(2)4. dokonać diagnozy przy użyciu aparatury kosmetycznej

P

C

P

C

A.61.1(2)5. dokonać diagnozy kosmetycznej
A.61.1(3)3. zastosować poznane metody oceny stanu skóry twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.1(3)4. dokonać oceny stanu skóry za pomocą aparatury diagnostycznej
A.61.1(4)4. wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegów na
podstawie diagnozy kosmetycznej
A.61.1(4)5. wykorzystać wiedzę na temat ustalania wskazań i przeciwwskazań
do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(5)1. zabezpieczyć włosy klientki przed zabrudzeniem

P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

P

C

A.61.1(5)2. zabezpieczyć odzież klientki

P

C

A.61.1(5)3. ustalić wskazania i wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu

P

D

A.61.1(5) przeprowadzić wywiad kosmetyczny i wypełnić kartę klienta

P

C

A.61.1(6)1. rozróżnić środki do dezynfekcji sprzętu i narzędzi

P

B

A.61.1(6)2. wykonać dezynfekcję narzędzi przed planowanym zabiegiem
A.61.1(6)3. zastosować odpowiednią metodę dezynfekcji i sterylizacji
narzędzi
A.61.1(6)4. przeprowadzić proces pakowania narzędzi

P

C

P

C

P

D

A.61.1(6)5. skontrolować proces sterylizacji

P

D

A.61.1(6)6. przechować narzędzia po przeprowadzonej sterylizacji

P

D

A.61.1(7)1. użyć odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej
A.61.1(7)2. przestrzegać stosowania środków aseptycznych w pracy z
klientem
A.61.1(7)3. przestrzegać stosowania środków antyseptycznych w pracy z
klientem
A.61.1(8)1. zastosować różnorodne metody i techniki podczas wykonywania
określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(8)2. przestrzegać wskazań i przeciwwskazań do stosowania metod i

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
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technik wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.1(8)3. przewidzieć konsekwencje zastosowanej metody i techniki
stosowanych w określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(8)4. przestrzegać odpowiedniej kolejności przy stosowaniu
określonych metod i technik podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(9)1. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i
potrzeb w wykonywanych określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi
i dekoltu
A.61.1(9)2. przestrzegać wskazań i przeciwwskazań do stosowania
preparatów kosmetycznych w określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy,
szyi i dekoltu
A.61.1(9)3. dobrać odpowiednią częstotliwość stosowania preparatów
kosmetycznych w wykonywanych określonych zabiegach kosmetycznych
twarzy, szyi i dekoltu,
A.61.1(9)4. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne i ich stężenie w
określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(9)5. przestrzegać konsekwencji i efektów zastosowanych preparatów
kosmetycznych w określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i
dekoltu,
A.61.1(9)6. pracować według określonego algorytmu postępowania stosując
preparaty kosmetyczne w wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy,
szyi i dekoltu
A.61.1(10)1. zastosować aparaturę do wykonywania określonych zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu uwzględniając rodzaj cery i wiek klienta
A.61.1(10)2. zastosować odpowiednie narzędzia do wykonywania
określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu uwzględniając
rodzaj cery i wiek klienta
A.61.1(10)3. zastosować odpowiednie przybory do wykonywania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(11)1. dopasować zabieg pielęgnacyjny twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z
postawioną diagnozą
A.61.1(11)2. wykonać zabieg pielęgnacyjny twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z
postawioną diagnozą

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
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A.61.1(11)3. przewidzieć konsekwencje wykonywanego zabiegu
pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(11)4. przestrzegać wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z diagnozą
A.61.1(11)5. przestrzegać kolejności wykonywanych czynności w zabiegach
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą
A.61.1(11)6. wykonać czynności w zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i
dekoltu,
A.61.1(13)1. scharakteryzować rodzaje czynników fizykalnych stosowanych w
zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(13)2. określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania
zabiegów fizykalnych stosowanych w postępowaniu kosmetycznym w
obrębie twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(13)3. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, z
zastosowaniem różnych rodzajów promieniowania, zgodnie z zasadami, z
uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.61.1(13)4. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, z
zastosowaniem prądów zgodnie z zasadami wykonania, z uwzględnieniem
aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.61.1(13)5. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, z
zastosowaniem pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości zgodnie z
zasadami wykonania, z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i
p/poż.
A.61.1(13)6. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, z
zastosowaniem energii ultradźwiękowej zgodnie z zasadami wykonania, z
uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.61.1(14)5. udzielić porady na temat preparatów kosmetycznych
dostosowanych do wieku i cery, płci i potrzeb klienta
A.61.1(14)6. udzielić porady na temat częstotliwości stosowanych
preparatów uwzględniając porę roku
A.61.1(14)7. udzielić wskazówek na temat trybu życia
A.61.1(14)8. udzielić wskazówek na temat odżywiania
A.61.1(14)9. udzielić wskazówek na tematy z zakresu kosmetyki i
kosmetologii odnośnie profilaktyki

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D
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Planowania zadania
Przygotowując zadanie należy pamiętać o instruktażu, podczas którego uczniowie zapoznają się z nowymi zagadnieniami oraz sprzętem i materiałami, które będą użyte. Objaśnieniu powinien
towarzyszyć pokaz prawidłowego wykonania czynności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwego posługiwania się specjalistycznym sprzętem, prawidłowej postawy
przy pracy oraz poszczególnych ruchów i chwytów, charakterystycznych dla tych czynności. W trakcie zajęć należy wyrabiać w uczniu nawyki prawidłowego zużycia materiałów, ścisłego
przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, rozwijając dokładność i staranność oraz poczucie odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy. Podstawą uzyskania przez uczniów pozytywnej
oceny jest opanowanie wszystkich umiejętności. Ocenić należy sposób przygotowania klienta do zabiegu, prawidłowość i biegłość wykonania poszczególnych czynności przy zabiegach,
kontrolując jednocześnie teoretyczne przygotowanie, aby słuchacz zdawał sobie sprawę z celowości wykonywanego zabiegu oraz odpowiedzialności za jego wykonanie.
Na podstawie otrzymanej karty pracy zorganizuj stanowisko pracy do wykonania zabiegu z zastosowaniem energii fizykalnej.
Przygotuj klientkę do zabiegu:
- przeprowadź wywiad ogólny,
- przeprowadź ocenę miejsca zabiegowego,
- dokonaj wyboru pozycji do przeprowadzenia zabiegu,
- przekaż klientce informacje o zabiegu, odczuciach oraz sposobie zachowania się w trakcie jego trwania,
- dokonaj wyboru aparatu lub urządzenia niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu,
- dokonaj wyboru odpowiednich preparatów i środków potrzebnych do zabiegu,
- przygotuj i prawidłowo zaaplikuj preparaty kosmetyczne,
- przygotuj aparaturę, sprawdź jej działanie oraz ustaw odpowiednie parametry,
- wykonaj zabieg zgodnie z zasadami, higieny, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
- wykonaj zabieg uwzględniając i wykluczając przeciwwskazania do zabiegu,
- wykonaj zabieg zgodnie ze wskazaniami oraz merytoryką zawodową:
- wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu,
- wykonaj diagnostykę stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu,
- wykonaj złuszczanie naskórka dobierając odpowiedni preparat,
- wykonaj zabieg pielęgnacyjny skóry twarzy, szyi i dekoltu
- zakończ zabieg aplikując odpowiednie preparaty,
- dokonaj zaleceń do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych,
- po zakończeniu zabiegu uczeń dokonuje czynności końcowych na stanowisku pracy: sprząta i poddaje odpowiednim czynnościom dezynfekcyjnym i sterylizacyjnym narzędzia, akcesoria i
przybory, odstawia na miejsce wszystkie używane preparaty i kosmetyki, aparaturę odłącza od źródła prądu, dezynfekuje i odstawia na miejsce, środki higieniczne jednorazowe wyrzuca do
odpowiednich pojemników na odpady medyczne lub komunalne.
Po wykonaniu zadania dokonaj samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni kosmetycznej. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
stanowiska do zabiegów na twarz i ciało (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: fotele kosmetyczne, stołki obrotowe, stoliki zabiegowe, lampy, lupy kosmetyczne, zestaw
aparatury kosmetycznej: do nawilżania, galwanizacji, darsonwalizacji, ultradźwięków, podgrzewania wosku, lampę Solux, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania twarzy i ciała,
zestaw bielizny zabiegowej, narzędzia, takie jak: pęseta, łyżeczka Unny, pędzle do nakładania masek oraz autoklaw;
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Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych kosmetyczki. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania,
wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu diagnostyki, peelingów, masek, aparatury, masażu, mikrodermabrazji, złuszczania peelingami ziołowymi, nowoczesnych zabiegów
kosmetycznych oraz zasad dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym. Dział programowy „Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu" wymaga stosowania
aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody i ćwiczeń, metody przypadków.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 - 12 osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Obserwacja czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych. Stosowanie sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów typu próba pracy.
Obserwując czynności ucznia i dokonując oceny jego pracy, należy uwzględnić następujące kryteria:
− dobór aparatury i urządzeń generujących różne rodzaje energii fizykalnej,
- znajomość obsługi aparatury i urządzeń,
− wykonywanie zabiegów zgodnie ze wskazaniami i według obowiązujących zasad,
− przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podczas wykonania zabiegów.
Ocenie podlegać będą kompetencje personalne i społeczne związane z przestrzeganiem tajemnicy zawodowej, zasad kultury i etyki. Oceniamy planowanie pracy pod kątem wykonania
przydzielonych zadań.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
6.2. Wizaż i zabiegi pielęgnacyjne oka
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

A.61.2(1)4. opisać kształty i cechy charakterystyczne poszczególnych
kształtów twarzy;
A.61.2(1)5. wykonać korektę twarzy klientce;

P

B

P

C

A.61.2(1)6. zastosować preparaty kosmetyczne do wykonania korekty twarzy;

P

C

Materiał kształcenia
- Zasady BHP, PPOŻ i SANEPiD-U.
- Procesy dezynfekcji i sterylizacji.
- Diagnostyka kosmetyczna.
- Wywiad kosmetyczny.
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A.61.2(2)1. rozpoznać cechy charakterystyczne poszczególnych typów
kolorystycznych urody klienta;
A.61.2(2)2. dokonać analizy kolorystycznej urody klienta z zastosowaniem
chust kolorystycznych;
A.61.2(2)3. dobrać odpowiednią kolorystykę do typu urody klienta

P

B

P

C

P

C

A.61.2(3)1. zorganizować stanowisko pracy wizażysty;

P

D

A.61.2(3)2. zabezpieczyć włosy i odzież klientki

P

C

A.61.2(3)2. przeprowadzić wywiad z klientem w celu diagnozy
A.61.2(4)1. zastosować środki dezynfekcji narzędzi przed planowanym
zabiegiem upiększającym twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(4)2. rozróżnić rodzaje środków do dezynfekcji
A.61.2(4)3. wykonać sterylizację narzędzi przed planowanym zabiegiem
upiększającym twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(5)6. zastosować metody i techniki wykonywania określonych zabiegów
upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(5)7. wykorzystać w pracy algorytm postępowania w określonych
metodach i technikach wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.2(5)8. uwzględnić wskazania i przeciwwskazania do pracy stosując
określone metody i techniki wykonywania zabiegów upiększających twarzy,
szyi i dekoltu
A.61.2(5)9. przewidzieć konsekwencje zastosowanej metody i techniki
podczas wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.2(5)10. zastosować metodę i technikę w wykonywanych określonych
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu do wieku, cery, płci oraz
potrzeb klienta
A.61.2(6)5. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i
potrzeb w wykonywanych określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i
dekoltu,
A.61.2(6)6. przestrzegać kolejności stosowanych preparatów kosmetycznych
w wykonywanych określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(6)7. uwzględnić wskazania i przeciwwskazania do stosowania
preparatów kosmetycznych w określonych zabiegach upiększających twarzy,

P

D

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

P

C

P

C

P

C

P

D

- Aparatura diagnostyczna.
- Ergonomia pracy i organizacja stanowiska pracy.
- Analiza kolorystyczna.
- Typy urody.
- Preparaty kosmetyczne stosowane w upiększaniu i pielęgnacji.
- Warsztat wizażysty: preparaty, akcesoria, narzędzia, kufer.
- Zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu.
- Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów upiększających
twarzy, szyi i dekoltu.
- Aparatura do zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu.
- Makijaż profesjonalny.
- Poradnictwo do upiększania w warunkach domowych.
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szyi i dekoltu
A.61.2(7)3. rozróżnić przeciwwskazania przy wykonaniu makijażu
A.61.2(7)4. wykorzystać wiedzę na temat ustalania wskazań i przeciwwskazań
do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(8)1. sklasyfikować rodzaje aparatury zgodnie z jej zastosowaniem
A.61.2(8)2. sklasyfikować rodzaje narzędzi i przyborów zgodnie z ich
zastosowaniem
A.61.2(8)3. dobrać aparaturę odpowiednią do wykonywanego zabiegu
A.61.2(8)4. wykorzystać wyposażenie kufra profesjonalnego w pracy
wizażysty
A.61.2(9)1. rozróżnić metody i techniki stosowane w zabiegach
upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(9)2. dobrać i zastosować preparaty zgodnie z potrzebami klienta

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C

A.61.2(9)3. przeprowadzić analizę kolorystyczną
A.61.2(9)4. wykorzystać w pracy znajomość barw dopełniających i zastosować
tę wiedzę w makijażu korekcyjnym
A.61.2(9)5. rozróżnić kształty twarzy i wymodelować do owalu fryzurą i
makijażem
A.61.2(9)6. dokonać technicznej korekty brwi, oczu, ust, nosa i brody

P

D

P

C

P

B

P

C

A.61.2(9)7. wykorzystać znajomość kosmetyków do makijażu

P

C

A.61.2(9)8. wykonać różne rodzaje makijażu
A.61.2(9)9. wykonać zabieg farbowania brwi i rzęs oraz regulację łuku
brwiowego
A.61.2(10)1. zastosować poszczególne aparaty i narzędzia potrzebne do
wykonania makijażu
A.61.2(10)2. wykonać zabiegi przy pomocy prawidłowo dobranej aparatury

P

C

P

C

P

C

P

C

A.61.2(11)1. pomóc w doborze odpowiedniej kolorystyki włosów
A.61.2(11)2. zaproponować klientce odpowiedni wachlarz kolorów
garderoby, dodatków i biżuterii
A.61.2(11)3. poinstruować klientkę jak należy wykonać demakijaż skóry
twarzy, dekoltu, oczu i ust
A.61.2(11)4. doradzić odpowiednie kosmetyki do demakijażu z

P

C

P

D

P

D

P

C
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uwzględnieniem rodzaju cery klienta
A.61.2(11)5. dokonać analizy kształtu twarzy klientki ucząc ją modelowania jej
P
C
do owalu
A.61.2(11)6. udzielić porady dotyczącej makijażu, uwzględniając cechy
P
D
indywidualne urody klienta
Planowane zadania
Ze względu na praktyczny charakter zajęć grupy nie mogą być zbyt liczne ( 10 - 12 osób). Bardzo ważnym czynnikiem będzie instruktaż, podczas którego uczniowie zapoznają się z nowymi
zagadnieniami oraz sprzętem i materiałami, które będą użyte. Objaśnieniu powinien towarzyszyć pokaz prawidłowego wykonania czynności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, właściwego posługiwania się specjalistycznym sprzętem, prawidłowej postawy przy pracy. W trakcie zajęć należy wyrabiać w uczniu nawyki prawidłowego zużycia materiałów, ścisłego
przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, rozwijając dokładność i staranność oraz poczucie odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy. Podstawą uzyskania przez uczniów pozytywnej
oceny jest opanowanie wszystkich umiejętności. Ocenić należy sposób przygotowania klienta do zabiegu, prawidłowość i biegłość wykonania poszczególnych czynności przy zabiegach,
kontrolując jednocześnie teoretyczne przygotowanie, aby uczeń zdawał sobie sprawę z celowości wykonywanego zabiegu oraz odpowiedzialności za jego wykonanie.
Na podstawie otrzymanej karty pracy zorganizuj stanowisko pracy do wykonania zabiegu.
Przygotuj klientkę do zabiegu:
- przeprowadź wywiad ogólny,
- przeprowadź ocenę miejsca zabiegowego,
- dokonaj wyboru pozycji do przeprowadzenia zabiegu,
- przekaż klientce informacje o zabiegu, odczuciach oraz sposobie zachowania się w trakcie jego trwania,
- dokonaj wyboru aparatu lub urządzenia niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu,
- dokonaj wyboru odpowiednich preparatów i środków potrzebnych do zabiegu,
- przygotuj i prawidłowo zaaplikuj preparaty kosmetyczne,
- przygotuj aparaturę, sprawdź jej działanie oraz ustaw odpowiednie parametry,
- wykonaj zabieg uwzględniając i wykluczając przeciwwskazania do zabiegu,
- wykonaj zabieg zgodnie z zasadami, higieny, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
- wykonaj zabieg zgodnie ze wskazaniami oraz merytoryką zawodową:
- dokonaj demakijażu skóry okolic oczu,
- zdiagnozuj stan skóry okolic oczu,
- wykonaj masaż skóry okolic oczu,
- wykonaj zabieg pielęgnacyjny skóry okolic oczu przygotowujący do wykonania makijażu,
- wykonaj makijaż dobrany do typu urody klientki oraz okazji,
- dokonaj zaleceń co do pielęgnacji skóry okolic oczu w warunkach domowych oraz wykonywania makijażu,
- po zakończeniu zabiegu uczeń dokonuje czynności końcowych na stanowisku pracy: sprząta i poddaje odpowiednim czynnościom dezynfekcyjnym i sterylizacyjnym narzędzia, akcesoria i
przybory, odstawia na miejsce wszystkie używane preparaty i kosmetyki, aparaturę odłącza od źródła prądu, dezynfekuje i odstawia na miejsce, środki higieniczne jednorazowe wyrzuca do
odpowiednich pojemników na odpady medyczne lub komunalne.
Po wykonaniu zadania dokonaj samooceny prawidłowości wykonania zadania.
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Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni kosmetycznej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
kolorowe oraz akcesoria wizażysty, akcesoria kosmetyczne do zabiegów pielęgnacyjnych, specjalistyczna aparatura do wykonywania poszczególnych zabiegów, fotel kosmetyczny, taborety,
hoker, lampa lupa, lampy oświetleniowe do makijażu, stoliki zabiegowe, zestaw aparatury kosmetycznej: do nawilżania, lampę Solux, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania
twarzy i ciała, zestaw bielizny zabiegowej, narzędzia, takie jak: pęseta, pędzle do nakładania masek oraz autoklaw. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów,
urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale powinny być kształtowane umiejętności: analizowanie, wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji z zakresu wizażu i zabiegów pielęgnacyjnych oka . Dział programowy " Wizaż i zabiegi
pielęgnacyjne oka" wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji
dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie
pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 - 12 osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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7. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
6.3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała
6.4. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
6.5. Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci
7.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało,
dłonie i stopy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii
BHP(7)2.przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało,
dłonie i stopy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy
BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało,
dłonie i stopy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania
zabiegów na ciało, dłonie i stopy
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania
zabiegów na ciało, dłonie i stopy
OMZ(2)1. dobrać osoby do wykonania określonych zadań według ich
kompetencji zawodowych
OMZ(3)1. określić terminy wykonania poszczególnych zadań w ramach pracy
zespołu
OMZ(5)2. zaplanować zmiany techniczne i organizacyjne wpływające na
poprawę warunków i jakości pracy
OMZ(6)3. zidentyfikować bariery komunikacyjne pojawiające się w
kontaktach ze współpracownikami i klientami
KPS(1)1. sformułować zasady etyczne wchodzące w skład kodeksu
zawodowego dla określonej profesji
KPS(2)1. zastosować różne metody i techniki pracy w realizacji zadań
zawodowych

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P
P

C

P

D

P

D

P

D

P

C

Materiał kształcenia
- Zasady BHP, PPOŻ i SANEPiD-U.
- Procesy dezynfekcji i sterylizacji.
- Diagnostyka kosmetyczna.
- Wywiad kosmetyczny.
- Aparatura diagnostyczna.
- Ergonomia pracy i organizacji stanowiska pracy.
- Praca w zespole.
- Psychologiczne predyspozycje do pracy w grupie.
- Karta pacjenta/klienta.
- Zabiegi pielęgnacyjne i zdobnicze ciała.
- Aparatura do zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała.
- Preparaty kosmetyczne stosowane w zabiegach pielęgnacyjnych i
zdobniczych ciała.
- Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych i
zdobniczych ciała.
- Usuwanie zbędnego owłosienia na skórze.
- Zastosowanie aparatury w zabiegach fizykalnych ciała.
- Poradnictwo do pielęgnacji ciała w warunkach domowych.
- Preparaty suplementujące.
- Wpływ ruchu, świeżego powietrza, ćwiczeń fizycznych i diety na
skórę ciała.
- Preparaty pielęgnacyjne do stosowania w warunkach domowych.
− Rodzaje czynników fizykalnych wspomagających działanie
kosmetyczne zabiegów pielęgnacyjnych.
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KPS(3)1. określić cele oraz przewidywane efekty podejmowanych działań
KPS(4)1. zastosować różnorodne metody i techniki pracy w zależności od
zapotrzebowania klienta
KPS(5)1. określić przyczyny i skutki stresu w sytuacjach zawodowych

P

C

P

C

P

C

KPS(5)4. określić mechanizmy pojawiania się wypalenia zawodowego
KPS(6)1. wykorzystać różne źródła informacji w celu aktualizowania wiedzy
zawodowej
KPS(8)1. zanalizować mocne i słabe strony wykonywanych przez siebie
działań
KPS(9)1. określić zasady negocjacji

P

C

P

C

P

C

P

C

A.62.1(1)4. przeprowadzić wywiad kosmetyczny

P

D

A.62.1(1)5. wykorzystać wiedzę na temat rodzajów aparatury diagnostycznej

P

C

A.62.1(1)6. zastosować aparaturę podczas diagnozowania

P

C

A.62.1(1)7. przygotować i wypełnić kartę klienta

P

D

A.62.1(1)8. dokonać analizy wzrokowej oraz palpacyjnej skóry

P

C

A.62.1(1)9. ocenić stan skóry na podstawie wywiadu oraz analizy wzrokowej

P

D

A.62.1(2)1. przekazać klientowi informacje na temat zabiegu

P

C

A.62.1(2)2. zabezpieczyć odzież klienta przed zabiegiem
A.62.1(2)3. przeprowadzić wywiad kosmetyczny wykluczając
przeciwwskazania
A.62.1(3)5. wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegów
upiększających na ciało na podstawie diagnozy kosmetycznej
A.62.1(3)6. wykorzystać wiedzę na temat ustalania wskazań i przeciwwskazań
do wykonania zabiegów upiększających ciało
A.62.1(4)1. rozróżnić metody dezynfekcji narzędzi

P

C

P

D

P

D

P

C

P

B

A.62.1(4)2. dobrać odpowiednie środki do dezynfekcji narzędzi

P

C

A.62.1(4)3. przygotować roztwory robocze środków do dezynfekcji
A.62.1(4)4. przestrzegać parametrów przygotowywania roztworów do
dezynfekcji oraz czasu ich zastosowania
A.62.1(4)5. zastosować odpowiednie procedury podczas procesu dezynfekcji

P

C

P

C

P

C

− Wskazania i przeciwwskazania do stosowania czynników
fizykalnych w zabiegach pielęgnacyjnych.
- Zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych z zastosowaniem czynników fizykalnych.
− Aparaty i urządzenia generujące różne rodzaje energii fizycznej
wykorzystywanej w kosmetyce pielęgnacyjnej.
− Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej przy obsłudze urządzeń generujących różne
rodzaje energii fizycznej.
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A.62.1(4)6. rozróżnić dezynfekcję i sterylizację

P

B

A.62.1(4)7. obsłużyć aparaturę do sterylizacji
A.62.1(5)1. zastosować mycie i dezynfekcję rąk własnych przed każdym
zabiegiem
A.62.1(5)2. zabezpieczyć ręce zakładając rękawiczki jednorazowe

P

C

P

C

P

C

A.62.1(5)3. dobrać odpowiednie środki do dezynfekcji narzędzi

P

C

A.62.1(5)4. użyć narzędzi wcześniej zdezynfekowanych i wysterylizowanych

P

C

A.62.1(5)5. użyć przyborów wcześniej zdezynfekowanych

P

C

A.62.1(5)6. zastosować środki higieniczne jednorazowego użytku
A.62.1(5)7. pracować tylko w odzieży czystej i wyprasowanej w odpowiedniej
temperaturze
A.62.1(5)8. zastosować jednorazową bieliznę zabiegową dla klienta

P

C

P

C

P

C

A.62.1(6)1. rozróżnić metody stosowane w zabiegach kosmetycznych ciała

P

B

A.62.1(6)2. rozróżnić techniki stosowane w zabiegach kosmetycznych ciała

P

B

A.62.1(6)3. dobrać metody i techniki wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(7)1. zastosować różne rodzaje preparatów podczas zabiegów
kosmetycznych ciała
A.62.1(7)2. dobrać preparaty zgodnie z potrzebami klienta

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

A.62.1(7)3. zastosować preparaty wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(8)4. zastosować różne rodzaje aparatów kosmetycznych w zabiegach
pielęgnacyjnych i upiększających ciała
A.62.1(8)5. scharakteryzować działanie aparatury i dobierać ją odpowiednio
do potrzeb klienta
A.62.1(8)6. rozróżnić przeciwwskazania do zastosowania poszczególnych
aparatów
A.62.1(8)7. dobrać narzędzia i przybory zgodnie z potrzebami zabiegu
A.62.1(9)1. dobrać rodzaj zabiegu do potrzeb klienta

P

C

A.62.1(9)2. dobrać rodzaj zabiegu wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(10)1. określić i scharakteryzować rodzaje czynników fizykalnych
stosowanych w zabiegach pielęgnacyjnych ciała

P

C

P

C
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A.62.1(10)2. określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania
zabiegów fizykalnych stosowanych w postępowaniu kosmetycznym w
obrębie ciała
A.61.1(10)3. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie ciała, z zastosowaniem
różnych rodzajów promieniowania, z uwzględnieniem aparatury oraz
przepisów BHP i p/poż.
A.62.1(10)4. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie ciała, z zastosowaniem
prądów, z uwzględnieniem aparatury, zgodnie z zasadami wykonania, z
uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.62.1(10)5. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie ciała , z zastosowaniem pól
elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości zgodnie z zasadami wykonania,
z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.62.1(10)6. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie ciała, z zastosowaniem
energii ultradźwiękowej zgodnie z zasadami wykonania, z uwzględnieniem
aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.62.1(11)1. zastosować aparaturę zgodnie z jej przeznaczeniem
A.62.1(11)2. przestrzegać środków ostrożności podczas pracy z aparaturą

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

A.62.1(11)3.przestrzegać przeciwwskazań do stosowania aparatury
P
C
A.62.1(11)4. zastosować aparaturę według odpowiednich parametrów i czasu
P
C
oddziaływania
A.62.1(12)7. dobrać linie kosmetyczne odpowiednie dla klienta
P
C
A.62.1(12)8. przedstawić działanie kosmetyków oraz sposoby ich
P
D
zastosowania
A.62.1(12)9. ustalić plan i częstotliwość stosowania poszczególnych
P
D
preparatów
A.62.1(12)10. doradzić inne formy pielęgnacji wpływające na ciało: ruch,
P
C
ćwiczenia fizyczne, dieta itp.
A.62.1(12)11. pomóc w doborze preparatów suplementujących dietę
P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Bardzo ważnym czynnikiem będzie tu instruktaż, podczas którego uczniowie zapoznają się z nowymi zagadnieniami oraz sprzętem i materiałami, które będą użyte. Objaśnieniu powinien
towarzyszyć pokaz prawidłowego wykonania czynności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwego posługiwania się specjalistycznym sprzętem, prawidłowej postawy
przy pracy oraz poszczególnych ruchów i chwytów, charakterystycznych dla tych czynności. W trakcie zajęć należy wyrabiać w uczniu nawyki prawidłowego zużycia materiałów, ścisłego
przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, rozwijając dokładność i staranność oraz poczucie odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy. Podstawą uzyskania przez uczniów pozytywnej
oceny jest opanowanie wszystkich umiejętności. Ocenić należy sposób przygotowania klienta do zabiegu, prawidłowość i biegłość wykonania poszczególnych czynności przy zabiegach,
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kontrolując jednocześnie teoretyczne przygotowanie, aby słuchacz zdawał sobie sprawę z celowości wykonywanego zabiegu oraz odpowiedzialności za jego wykonanie.
Na podstawie otrzymanej karty pracy zorganizuj stanowisko pracy do wykonania zabiegu.
Przygotuj klientkę do zabiegu:
- przeprowadź wywiad ogólny,
- przeprowadź ocenę miejsca zabiegowego,
- dokonaj wyboru pozycji do przeprowadzenia zabiegu,
- przekaż klientce informacje o zabiegu, odczuciach oraz sposobie zachowania się w trakcie jego trwania,
- dokonaj wyboru aparatu lub urządzenia niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu,
- dokonaj wyboru odpowiednich preparatów i środków potrzebnych do zabiegu,
- przygotuj i prawidłowo zaaplikuj preparaty kosmetyczne,
- przygotuj aparaturę, sprawdź jej działanie oraz ustaw odpowiednie parametry,
- wykonaj zabieg uwzględniając i wykluczając przeciwwskazania do zabiegu,
- wykonaj zabieg zgodnie z zasadami, higieny, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
- wykonaj zabieg zgodnie ze wskazaniami oraz merytoryką zawodową:
- przygotuj klientkę do zabiegu, wręcz jej bieliznę zabiegową i poproś o przebranie się,
- dokonaj diagnozy stanu skóry ciała objętej zabiegiem,
- wykonaj oczyszczenie skóry,
- wykonaj peeling skóry ciała objętej zabiegiem,
- wykonaj zabieg pielęgnacyjny ciała z zastosowaniem metody body wrapping,
- wykonaj masaż skóry ciała objętej zabiegiem o charakterze drenażu,
- zakończ zabieg odpowiednimi preparatami,
- dokonaj zaleceń do pielęgnacji skóry ciała w warunkach domowych,
- po zakończeniu zabiegu uczeń dokonuje czynności końcowych na stanowisku pracy: sprząta i poddaje odpowiednim czynnościom dezynfekcyjnym i sterylizacyjnym narzędzia, akcesoria i
przybory, odstawia na miejsce wszystkie używane preparaty i kosmetyki, aparaturę odłącza od źródła prądu, dezynfekuje i odstawia na miejsce, środki higieniczne jednorazowe wyrzuca do
odpowiednich pojemników na odpady medyczne lub komunalne.
Po wykonaniu zadania dokonaj samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni kosmetycznej, w której powinny się znajdować: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, stanowiska do zabiegów na ciało (jedno stanowisko
dla dwóch uczniów), wyposażone w: fotele kosmetyczne, stołki obrotowe, stoliki zabiegowe, lampy, lupy kosmetyczne, zestaw aparatury kosmetycznej: do nawilżania, galwanizacji,
darsonwalizacji, ultradźwięków, podgrzewania wosku, lampę Solux, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania twarzy i ciała, zestaw bielizny zabiegowej, narzędzia, takie jak: pędzle
do nakładania masek oraz autoklaw. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów, urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych kosmetyczki. W dziale powinny być kształtowane umiejętności: analizowanie,
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wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała . Dział programowy " Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych
ciała" wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji
dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie
pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 - 12 osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego. Ważna jest też obserwacja mająca na celu analizę umiejętności związanych z ponoszeniem
odpowiedzialności za podejmowane działania, otwartością na zmiany, dobrą komunikacja ze współpracownikami i klientami.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
7.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

OMZ(2)2. Określić cechy charakterologiczne przy przydzielaniu zadań

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna
C

OMZ(6)4. zidentyfikować konflikty między współpracownikami
KPS(1)6. rozwiązać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań
zawodowych
KPS(3) 2. określa czynniki mające wpływ na efektywność podejmowanych
działań
KPS(5)2. zidentyfikować u siebie symptomy stresu
KPS(5)5. określić rodzaje sytuacji trudnych wpływających na występowanie
stresu
KPS(8)2. dokonać oceny wykonywanych przez siebie działań

P

D

P

D

P

C

P

D

P

C

P

D

KPS(10)1. określić zasady efektywnej komunikacji ze współpracownikami

P

C

A.62.2(1)4. wykorzystać wiedzę na temat budowy paznokcia podczas
określania przeciwwskazań
A.62.2(1)5. dokonać diagnozy płytki paznokciowej i skóry dłoni i stóp

Materiał kształcenia

P

C

P

C

- Predyspozycje i umiejętność pracy w grupie.
- Kontakty interpersonalne.
-Zasady dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie kosmetycznym
zgodnie z dyrektywami unijnymi.
- Zabiegi pielęgnacyjne dłoni (peeling, masaż, parafina, maski).
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A.62.2(1)6. uwzględnić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(2)1. dobrać preparaty kosmetyczne do określonych zabiegów
pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(2)2. wykorzystać wiedzę na temat działania preparatów na dłonie i
stopy
A.62.2(3)1. dobrać metody do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i
stóp
A.62.2(3)2. zastosować techniki w zabiegach pielęgnacyjnych dłoni i stóp

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

A.62.2(3)3. wykonać zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp do potrzeb klienta

P

C

A.62.2(4)1. zastosować środki do dezynfekcji narzędzi

P

C

A.62.2(4)2. wykonać dezynfekcję narzędzi

P

C

A.62.2(4)3. zastosować metody sterylizacji narzędzi

P

C

- Aromaterapia w pielęgnacji dłoni.
- Manicure biologiczny, kolejność wykonywania zabiegu. Wskazania
i przeciwwskazania.
- Manicure tradycyjny (cążkowy), kolejność wykonywania zabiegu.
Wskazania i przeciwwskazania.
- Malowanie i zdobienie paznokci.
- Pedicure kosmetyczny, kolejność wykonywania zabiegu.
Wskazania i przeciwwskazania.
- Organizacja stanowiska pracy.
- Pedicure leczniczy - usuwanie modzeli i nagniotków.
- Usuwanie dolegliwości wrastających paznokci, kolejność
wykonywania zabiegu.
- Wskazania i przeciwwskazania, organizacja stanowiska pracy.
- Zabiegi pielęgnacji stóp (peelingi, parafina, masaż maski).
- Aromaterapia w pielęgnacji stóp.

A.62.2(4)4. wykonać sterylizację narzędzi
P
C
A.62.2(5)4. wykorzystać narzędzia i przybory do wykonania określonych
P
C
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(5)5. zastosować aparaturę przy wykonywaniu zabiegów
P
C
pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(6)1. zaplanować wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp
P
D
A.62.2(6)2. wykonać poszczególne czynności zgodnie z algorytmem
P
C
postępowania w zabiegu pielęgnacyjnym dłoni i stóp
Planowane zadania (ćwiczenia)
Ze względu na praktyczny charakter zajęć grupy nie mogą być zbyt liczne (10 -12 osób). Bardzo ważnym czynnikiem będzie instruktaż, podczas którego uczniowie zapoznają się z nowymi
zagadnieniami oraz sprzętem i materiałami, które będą użyte. Objaśnieniu powinien towarzyszyć pokaz prawidłowego wykonania czynności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, właściwego posługiwania sie specjalistycznym sprzętem, prawidłowej postawy przy pracy oraz poszczególnych ruchów i chwytów, charakterystycznych dla tych czynności. W trakcie zajęć
należy wyrobić w uczniu nawyki prawidłowego zużycia materiałów, ścisłego przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, rozwijając dokładność i staranność oraz poczucie odpowiedzialności za
jakość wykonywanej pracy. Podstawą uzyskania przez uczniów pozytywnej oceny jest opanowanie wszystkich umiejętności. Oceniać należy sposób przygotowania klienta do zabiegu,
prawidłowość i biegłość wykonania poszczególnych czynności przy zabiegach, kontrolując jednocześnie teoretyczne przygotowanie, aby słuchacz zdawał sobie sprawę z celowości
wykonywanego zabiegu oraz odpowiedzialności za jego wykonanie.
Przygotuj klientkę do zabiegu:
- przeprowadź wywiad ogólny,
- przeprowadź ocenę miejsca zabiegowego,
- dokonaj wyboru pozycji do przeprowadzenia zabiegu,
- przekaż klientce informacje o zabiegu, odczuciach oraz sposobie zachowania się w trakcie jego trwania,
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- dokonaj wyboru aparatu lub urządzenia niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu,
- dokonaj wyboru odpowiednich preparatów i środków potrzebnych do zabiegu,
- przygotuj i prawidłowo zaaplikuj preparaty kosmetyczne,
- przygotuj aparaturę, sprawdź jej dziłanie oraz ustaw odpowiednie parametry,
- wykonaj zabieg uwzględniając i wykluczając przeciwwskazania do zabiegu,
- wykonaj zabieg zgodnie z zasadami, higieny, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
- wykonaj zabieg zgodnie ze wskazaniami oraz merytoryką zawodową:
- przygotuj siebie i klienta do zabiegu,
- zmyj lakier z paznokci stóp,
- dokonaj diagnozy stany skóry i paznokci stóp,
- wykonaj pedicure kosmetyczny z zastosowaniem frezarki,
- wykonaj peeling skóry stóp,
- wykonaj masaż stóp,
- wykonaj zabieg pielęgnacyjny stóp z zastosowaniem parafiny,
- pomaluj paznokcie stóp preparatem pielęgnacyjnym o charakterze odżywczym,
- dokonaj zaleceń co do pielęgnacji stóp w warunkach domowych,
- po zakończeniu zabiegu uczeń dokonuje czynności końcowych na stanowisku pracy: sprząta i poddaje odpowiednim czynnościom dezynfekcyjnym i sterylizacyjnym narzędzia, akcesoria i
przybory, odstawia na miejsce wszystkie używane preparaty i kosmetyki, aparaturę odłącza od źródła prądu, dezynfekuje i odstawia na miejsce, środki higieniczne jednorazowe wyrzuca do
odpowiednich pojemników na odpady medyczne lub komunalne.
Po wykonaniu zadania dokonaj samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne prowadzone w pracowni kosmetycznej, w której powinny się znajdować preparaty i kosmetyki oraz: stanowiska do manicure (jedno stanowisko dla dwóch uczniów),
wyposażone w: stolik kosmetyczny, dwa krzesła, lampę, zestaw narzędzi, takich jak: cążki do paznokci, cążki do skórek, pilniki, kopytko kosmetyczne do podsuwania skórek, akcesoria
kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania i moczenia dłoni, zestaw bielizny zabiegowej oraz autoklaw; stanowiska do pedicure (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: fotel do
pedicure, podnóżek, taboret obrotowy, lampę, lupę, frezarkę do pedicure z kompletem frezów, zestaw narzędzi, takich jak: cążki do paznokci, cążki do skórek, kopytko kosmetyczne do
podsuwania skórek, pilniki, tarka do stóp, przyrząd omega, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania i moczenia stóp, zestaw bielizny zabiegowej.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych kosmetyczki. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania,
wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu diagnostyki kosmetycznej i pielęgnacji domowej dłoni i stóp. Dział programowy „Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp"
wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami
powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 - 12 osobowe.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
7.3. Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

A.62.2(7)1. zastosować różne metody zabiegów upiększających dłoni i stóp z
- Zasady higieny pracy, zasady BHP, PPOŻ i SANEPiD-u.
P
C
uwzględnieniem przeciwwskazań
- Ergonomia stanowiska pracy.
- Rodzaje narzędzi, akcesoriów i aparatury stosowanej w
A.62.2(7)2. zastosować różne techniki zabiegów upiększających dłoni i stóp z
P
C
zdobnictwie paznokci.
uwzględnieniem przeciwwskazań
- Preparaty do pielęgnacji i zdobienia płytki paznokciowej.
A.62.2(8)1. zaplanować wykonanie zabiegu upiększającego dłonie i stopy
P
D
- Zdobienie paznokci dłoni i stóp różnymi metodami.
A.62.2(8)2. wykonać poszczególne czynności zgodnie z algorytmem
P
C
postępowania w zabiegu upiększającym dłonie i stopy
A.62.2(8)3. wykonać zabiegi upiększające paznokcie dłoni i stóp
P
C
A.62.2(8)4. wykluczyć przeciwwskazania do zabiegów upiększających dłonie i
P
D
stopy
A.62.2(9)4. zaproponować preparaty do pielęgnacji skóry dłoni i stóp w
P
D
warunkach domowych
A.62.2(9)5. wyjaśnić sposoby stosowania preparatów do pielęgnacji domowej
P
B
A.62.2(9)6. objaśnić sposoby higieny i pielęgnacji dłoni i stóp w warunkach
P
B
domowych
Planowane zadania
Podczas realizacji zajęć objaśnieniu powinien towarzyszyć pokaz prawidłowego wykonania czynności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwego posługiwania się
specjalistycznym sprzętem, prawidłowej postawy przy pracy oraz poszczególnych ruchów i chwytów, charakterystycznych dla tych czynności. W trakcie zajęć należy wyrabiać w słuchaczu
nawyki prawidłowego zużycia materiałów, ścisłego przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, rozwijając dokładność i staranność oraz poczucie odpowiedzialności za jakość wykonywanej
pracy. Podstawą uzyskania przez uczniów pozytywnej oceny jest opanowanie wszystkich umiejętności. Ocenić należy sposób przygotowania pacjenta do zabiegu, prawidłowość i biegłość
wykonania poszczególnych czynności przy zabiegach, kontrolując jednocześnie teoretyczne przygotowanie, aby słuchacz zdawał sobie sprawę z celowości wykonywanego zabiegu oraz
odpowiedzialności za jego wykonanie.
Na podstawie otrzymanej karty pracy zorganizuj stanowisko pracy do wykonania zabiegu.
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Przygotuj klientkę do zabiegu:
- przeprowadź wywiad ogólny,
- przeprowadź ocenę miejsca zabiegowego,
- dokonaj wyboru pozycji do przeprowadzenia zabiegu,
- przekaż klientce informacje o zabiegu, odczuciach oraz sposobie zachowania się w trakcie jego trwania,
- dokonaj wyboru aparatu lub urządzenia niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu,
- dokonaj wyboru odpowiednich preparatów i środków potrzebnych do zabiegu,
- przygotuj i prawidłowo zaaplikuj preparaty kosmetyczne,
- przygotuj aparaturę, sprawdź jej działanie oraz ustaw odpowiednie parametry,
- wykonaj zabieg uwzględniając i wykluczając przeciwwskazania do zabiegu,
- wykonaj zabieg zgodnie z zasadami, higieny, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
- wykonaj zabieg zgodnie ze wskazaniami oraz merytoryką zawodową:
- przygotuj klienta i siebie do zabiegu,
- dokonaj zmycia lakieru z paznokci klienta,
- dokonaj diagnozy stanu skóry dłoni oraz paznokci,
- przygotuj płytkę paznokciową do zdobienia paznokci,
- wykonaj zdobienie paznokci odpowiednie do okazji stosując technikę malowania lakierami na mokro,
- wykończ odpowiednio zdobienie zabezpieczając paznokcie,
- dokonaj porady co do możliwości zdobienia i upiększania paznokci w warunkach domowych,
- po zakończeniu zabiegu uczeń dokonuje czynności końcowych na stanowisku pracy: sprząta i poddaje odpowiednim czynnościom dezynfekcyjnym i sterylizacyjnym narzędzia, akcesoria i
przybory, odstawia na miejsce wszystkie używane preparaty i kosmetyki, aparaturę odłącza od źródła prądu, dezynfekuje i odstawia na miejsce, środki higieniczne jednorazowe wyrzuca do
odpowiednich pojemników na odpady medyczne lub komunalne.
Po wykonaniu zadania dokonaj samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni kosmetycznej, wyposażonej w stanowisko do manicure (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stolik kosmetyczny, dwa
krzesła, lampę, zestaw narzędzi, takich jak: cążki do paznokci, cążki do skórek, pilniki, kopytko kosmetyczne do podsuwania skórek, akcesoria kosmetyczne, takie jak: miski do zmywania
i moczenia dłoni, zestaw bielizny zabiegowej oraz autoklaw.
Środki dydaktyczne
Instrukcje, czasopisma, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne, foliogramy, schematy, tabele, plansze o tematyce branżowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych kosmetyczki. W dziale powinny być kształtowane umiejętności: analizowanie,
wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji z zakresu wykonywania zabiegów zdobniczych paznokci. Dział programowy " Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci" wymaga stosowania
aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy "myśli", dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami
powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
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Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 - 12 osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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8. Praktyki zawodowe
8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu
8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała
8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu
Poziom wymagań
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po
programowych
zrealizowaniu zajęć potrafi:
(P lub PP)
BHP(7) 1. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz,
P
szyję i dekolt zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii
BHP(7) 2.przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz,
szyję i dekolt zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
P
pracy
BHP(8) 1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania
P
zabiegów na twarz, szyję i dekolt
PKZ(A.aa)(13) 2. zastosować zgodnie z przeznaczeniem poszczególne aparaty i
P
urządzenia
P
A.61.1(2) 3. dokonać diagnozy kosmetycznej
A.61.1(5) 1. zabezpieczyć włosy klientki przed zabrudzeniem

P

Kategoria
taksonomiczna
C
C
C
C
C
C

A.61.1(5) 2. zabezpieczyć odzież klientki

P

C

A.61.1(5) 3. ustalić wskazania i wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu

P

D

A.61.1(5) przeprowadzić wywiad kosmetyczny i wypełnić kartę klienta

P

C

A.61.1(6) 1. rozróżnić środki do dezynfekcji sprzętu i narzędzi
A.61.1(7) 2. przestrzegać stosowania środków aseptycznych w pracy z
klientem
A.61.1(7) 3. przestrzegać stosowania środków antyseptycznych w pracy z
klientem
A.61.1(9) 1. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i
potrzeb w wykonywanych określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi
i dekoltu
A.61.1(10) 1. zastosować aparaturę do wykonywania określonych zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu uwzględniając rodzaj cery i wiek klienta

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

Materiał kształcenia
- Przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami
ergonomii.
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy, szyi i
dekoltu.
- Zabiegi nawilżające, odżywcze, regenerujące skórę twarzy, szyi i
dekoltu.
- Zabiegi pielęgnacyjne z zastosowaniem aparatury kosmetycznej.
- Wykonywanie zabiegów upiększających skóry twarzy, szyi i
dekoltu.
- Wykonywanie makijażu: dziennego i okazjonalnego.
- Henna brwi i rzęs.
- Regulacja łuku brwiowego.
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A.61.1(10) 2. zastosować odpowiednie narzędzia do wykonywania
określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu uwzględniając
rodzaj cery i wiek klienta
A.61.1(10) 3. zastosować odpowiednie przybory do wykonywania
określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(11) 2. wykonać zabieg pielęgnacyjny twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z
postawioną diagnozą
A.61.1(11) 6. wykonać czynności w zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i
dekoltu,
A.61.1(14) 1. udzielić porady na temat preparatów kosmetycznych
dostosowanych do wieku i cery, płci i potrzeb klienta
A.61.1(14) 5. udzielić wskazówek na tematy z zakresu kosmetyki i
kosmetologii odnośnie profilaktyki
A.61.2(1) 2. wykonać korektę twarzy klientce;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

A.61.2(3) 1. zorganizować stanowisko pracy wizażysty;
A.61.2(5) 3. uwzględnić wskazania i przeciwwskazania do pracy stosując
określone metody i techniki wykonywania zabiegów upiększających twarzy,
szyi i dekoltu
A.61.2(7) 1. rozróżnić przeciwwskazania przy wykonaniu makijażu
A.61.2(9) 1. rozróżnić metody i techniki stosowane w zabiegach
upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(9) 7. wykorzystać znajomość kosmetyków do makijażu

P

D

P

D

P

B

P

B

P

C

A.61.2(9) 8. wykonać różne rodzaje makijażu
A.61.2(9) 9. wykonać zabieg farbowania brwi i rzęs oraz regulację łuku
brwiowego
A.61.2(11) 6. udzielić porady dotyczącej makijażu, uwzględniając cechy
indywidualne urody klienta
KPS(1)4. zadbać o budowanie wizerunku i prestiżu zawodu w opinii
społecznej
KPS(1)7. wyrazić szacunek wobec klientów, współpracowników, pracodawcy

P

C

P

C

P

C

P

C

P

B

P

B

P

C

KPS(5)3. zastosować techniki radzenia sobie ze stresem
KPS(6)2. wykorzystać pomoc i doświadczenie współpracowników w
rozwiązywaniu trudności zawodowych
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KPS(7)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych

P

C

OMZ(2)3.określić specyfikę przydzielonego zadania

P

B

OMZ(3)3. zastosować odpowiednie strategie kierowania zespołem

P

D

OMZ(3)4. przydzielić zadania członkom zespołu

P

C

OMZ(4)3. ocenić jakość wykonania zadań

P

C

OMZ(5)1. zastosować badanie opinii pracowników na temat warunków pracy
P
D
OMZ(6)1. zastosować techniki aktywnego słuchania w porozumiewaniu się ze
P
C
współpracownikami
OMZ(6)2. zastosować zasady asertywności w porozumiewaniu się ze
P
C
współpracownikami
OMZ(6)5. rozwiązać konflikty między współpracownikami
P
C
Planowane zadanie
Praktyka zawodowa - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu realizowana jest w gabinetach kosmetycznych pod opieką instruktorów praktycznej nauki
zawodu. Uczniowie wykonują samodzielnie zabiegi kosmetyczne na klientach pod nadzorem profesjonalisty. Mają okazję nabyć doświadczeń w warunkach naturalnych, związanych z ich
przyszłą pracą zawodową. Mogą też w warunkach rzeczywistych sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas nauki na pracowni kosmetyki w szkole.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne z przedmiotu " Praktyka zawodowa - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu " mogą być prowadzone w gabinetach kosmetycznych,
salonach kosmetycznych, salonach SPA, salonach odnowy biologicznej. W zakładzie usługowym, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, akcesoria, specjalistyczna aparatura do wykonywania poszczególnych zabiegów.
Środki dydaktyczne
Katalogi firmowe z opisami zabiegów, instrukcje obsługi aparatury, opisy preparatów kosmetycznych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Uczeń powinien pracować pod okiem instruktora lub opiekuna praktyk po wcześniejszym dokładnym instruktażu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem form: indywidualnie - bezpośrednia praca z klientem.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego. Ważnym elementem podlegającym ocenie jest obserwacja ucznia pod kątem nawiązywania i
utrzymywania kontaktów z klientem, zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania zasad kultury i etyki.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
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– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała
Uszczegółowione efekty kształcenia
zrealizowaniu zajęć potrafi:

Uczeń po

BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało,
dłonie i stopy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii
BHP(7) 2.przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało,
dłonie i stopy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy
BHP(7) 3. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało,
dłonie i stopy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
A.62.1(1) 4. przygotować i wypełnić kartę klienta
A.62.1(1) 6. ocenić stan skóry na podstawie wywiadu oraz analizy wzrokowej
A.62.1(2) 3. przeprowadzić wywiad kosmetyczny wykluczając
przeciwwskazania
A.62.1(6) 3. dobrać metody i techniki wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(7) 1. zastosować różne rodzaje preparatów podczas zabiegów
kosmetycznych ciała
A.62.1(8) 1. zastosować różne rodzaje aparatów kosmetycznych w zabiegach
pielęgnacyjnych i upiększających ciała
A.62.1(8) 4. dobrać narzędzia i przybory zgodnie z potrzebami zabiegu
A.62.1(12) 4. doradzić inne formy pielęgnacji wpływające na ciało: ruch,
ćwiczenia fizyczne, dieta itp.
A.62.2(1) 2. dokonać diagnozy płytki paznokciowej i skóry dłoni i stóp
A.62.2(1) 3. uwzględnić przeciwwskazania do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(2) 1. dobrać preparaty kosmetyczne do określonych zabiegów
pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(2) 1. dobrać preparaty kosmetyczne do określonych zabiegów
pielęgnacyjnych dłoni i stóp

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

P

C

Materiał kształcenia
- Przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami
ergonomii.
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłonii stóp.
- Manicure, pedicure.
- Zabiegi spa na dłonie i stopy.
- Zabiegi pielęgnacyjne z zastosowaniem aparatury kosmetycznej.
- Wykonywanie zabiegów upiększających dłoni i stóp.
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na ciało.
- Zabiegi spa: nawilżające, odżywcze, regenerujące, relaksujące.
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A.62.2(5) 1. wykorzystać narzędzia i przybory do wykonania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(5) 1. wykorzystać narzędzia i przybory do wykonania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(6) 1. zaplanować wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp
A.62.2(6) 2. wykonać poszczególne czynności zgodnie z algorytmem
postępowania w zabiegu pielęgnacyjnym dłoni i stóp
A.62.2(8) 2. wykonać poszczególne czynności zgodnie z algorytmem
postępowania w zabiegu upiększającym dłonie i stopy
A.62.2(8) 3. wykonać zabiegi upiększające paznokcie dłoni i stóp
A.62.2(8) 4. wykluczyć przeciwwskazania do zabiegów upiększających dłonie i
stopy
A.62.2(9) 1. zaproponować preparaty do pielęgnacji skóry dłoni i stóp w
warunkach domowych
KPS(1)4. zadbać o budowanie wizerunku i prestiżu zawodu w opinii
społecznej
KPS(1)7. wyrazić szacunek wobec klientów, współpracowników, pracodawcy
KPS(5)3. zastosować techniki radzenia sobie ze stresem
KPS(6)2. wykorzystać pomoc i doświadczenie współpracowników w
rozwiązywaniu trudności zawodowych
KPS(7)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych

P

C

P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

P

C

P

B

P

B

P

C

P

C

OMZ(2)3.określić specyfikę przydzielonego zadania

P

B

OMZ(3)3. zastosować odpowiednie strategie kierowania zespołem

P

D

OMZ(3)4. przydzielić zadania członkom zespołu

P

C

OMZ(4)3. ocenić jakość wykonania zadań

P

C

OMZ(5)1. zastosować badanie opinii pracowników na temat warunków pracy
OMZ(6)1. zastosować techniki aktywnego słuchania w porozumiewaniu się ze
współpracownikami
OMZ(6)2. zastosować zasady asertywności w porozumiewaniu się ze
współpracownikami
OMZ(6)5. rozwiązać konflikty między współpracownikami

P

D

P

C

P

C

P

C
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Planowane zadania (ćwiczenia)
Praktyka zawodowa - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała realizowana jest w gabinetach kosmetycznych oraz salonach spa pod opieką instruktorów
praktycznej nauki zawodu. Uczniowie wykonują samodzielnie zabiegi kosmetyczne na klientach pod nadzorem profesjonalisty. Mają okazję nabyć doświadczenie w warunkach naturalnych,
związanych z ich przyszłą pracą zawodową. Mogą też w warunkach rzeczywistych sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas nauki na pracowni kosmetyki w szkole.
Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne z przedmiotu " Praktyka zawodowa - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała " mogą być prowadzone w gabinetach kosmetycznych,
salonach kosmetycznych, salonach SPA, salonach odnowy biologicznej. W zakładzie usługowym, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, akcesoria, specjalistyczna aparatura do wykonywania poszczególnych zabiegów.
Środki dydaktyczne
Katalogi firmowe z opisami zabiegów, instrukcje obsługi aparatury, opisy preparatów kosmetycznych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Uczeń powinien pracować pod okiem instruktora lub opiekuna praktyk po wcześniejszym dokładnym instruktażu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem form: indywidualnie - bezpośrednia praca z klientem.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego. Ważnym elementem podlegającym ocenie jest obserwacja ucznia pod kątem nawiązywania i
utrzymywania kontaktów z klientem, zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania zasad kultury i etyki.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)
Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)
Załącznik 3: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)
Załącznik 1

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA
W ZAWODACH

Tabela 1. Efekty kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6)określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
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PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(3)analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
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OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(A.aa)(1) określa budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków;
PKZ(A.aa)(2) rozpoznaje rodzaj skóry;
PKZ(A.aa)(3) określa wpływ odżywiania człowieka na skórę i przydatki skórne;
PKZ(A.aa)(4) określa wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka;
PKZ(A.aa)(5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;
PKZ(A.aa)(6) rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych;
PKZ(A.aa)(7) przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry;
PKZ(A.aa)(8) rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz określa ich zastosowanie;
PKZ(A.aa)(9) rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz określa ich zastosowanie;
PKZ(A.aa)(10) określa zastosowanie związków chemicznych w preparatach kosmetycznych;
PKZ(A.aa)(11) sporządza preparaty kosmetyczne zgodnie z recepturą;
PKZ(A.aa)(12) charakteryzuje metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych;
PKZ(A.aa)(13) rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
PKZ(A.aa)(14) stosuje przepisy sanitarno - epidemiologiczne podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
PKZ(A.aa)(15) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych;
PKZ(A.aa)(16) przeprowadza wywiad z klientem;
PKZ(A.aa)(17) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
A.61.1(1) przeprowadza wywiad z klientem;
A.61.1(2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(3) ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(4) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(5) przygotowuje klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(6) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(7) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
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A.61.1(8) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(9) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(10) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(11) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą;
A.61.1(12) określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania;
A.61.1(13) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
A.61.1(14) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych;
A.61.2(1) przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy;
A.61.2(2) przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klienta;
A.61.2(3) przygotowuje klienta do wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy;
A.61.2(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(5) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(7) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(9) wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta;
A.61.2(10) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(11) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych;
A.62.1(1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;
A.62.1(2) przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała;
A.62.1(3) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała;
A.62.1(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała;
A.62.1(5) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
A.62.1(6) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
A.62.1(7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
A.62.1(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała;
A.62.1(9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała zgodnie z postawioną diagnozą;
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A.62.1(10) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
A.62.1(11) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała;
A.62.1(12) udziela porad w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i ciała w warunkach domowych;
A.62.2(1) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(2) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(3) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym dłoni i stóp;
A.62.2(5) dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp;
A.62.2(7) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających dłoni i stóp;
A.62.2(8) wykonuje zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z potrzebami klienta;
A.62.2(9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych;
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Załącznik 2

POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie
kosmetycznym

Kształcenie zawodowe teoretyczne
(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;
(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;
(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;
(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;

liczba godzin przeznaczona na
realizację efektów kształcenia

II semestr

I semestr

II

X
X
X
BHP

X

48

X
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X
X
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I
II semestr

Efekty kształcenia

klasa

I semestr

Efekty wspólne dla wszystkich
zawodów / wspólne dla obszaru
PKZ(A.aa) / kwalifikacje

Nazwa
zajęć edukacyjnych

Tabela 2. Pogrupowane efekty kształcenia

X
X

48
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Język obcy w kosmetyce

(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
(5) analizuje działania prowadzone przez firmy 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) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
(15) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych;
(17) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
umożliwiających realizację zadań zawodowych;
(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w
standardowej odmianie języka;
(3)analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;
(1) określa budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków;
(3) określa wpływ odżywiania człowieka na skórę i przydatki skórne;
(4) określa wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka;
(5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;
(6) rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych;
(7) przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry;
1(2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;
1(3) ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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Kosmetyka pielęgnacyjna i
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi
upiększająca dłoni, stóp i
i dekoltu
ciała

1(4) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
1(1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;
2(1) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
(2) rozpoznaje rodzaj skóry;
(5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;
(8) rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz określa ich zastosowanie;
(9) rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz określa ich zastosowanie;
(10) określa zastosowanie związków chemicznych w preparatach kosmetycznych;
(12) charakteryzuje metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych;
1(1) przeprowadza wywiad z klientem;
1(12) określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do ich
stosowania;
1(14) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych;
2(1) przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy;
2(5) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
2(6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
2(7) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
(2) rozpoznaje rodzaj skóry;
(5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;
(8) rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz określa ich zastosowanie;
(9) rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz określa ich zastosowanie;
(10) określa zastosowanie związków chemicznych w preparatach kosmetycznych;
(12) charakteryzuje metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych;
1(3) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała;
1(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała;

X

X X
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X X
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X X
X X
X X
łączna liczba godzin 192
Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym 800

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

1(12) udziela porad w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i ciała w warunkach domowych;
2(5) dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
2(9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych;

Kształcenie zawodowe praktyczne
(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;
(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
(4) jest otwarty na zmiany;
(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
(10) współpracuje w zespole;
(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
(11) sporządza preparaty kosmetyczne zgodnie z recepturą;
(13) rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
(14) stosuje przepisy sanitarno - epidemiologiczne podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
(16) przeprowadza wywiad z klientem;
1(1) przeprowadza wywiad z klientem;
1(2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;
1(3) ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
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1(4) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
1(5) przygotowuje klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;
1(6) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy, szyi i
dekoltu;
1(7) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
1(8) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
1(9) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
1(10) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
1(11) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą;
1(13) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
1(14) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych;
2(1) przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy;
2(2) przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klienta;
2(3) przygotowuje klienta do wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy;
2(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy, szyi i
dekoltu;
2(5) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
2(6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
2(7) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
2(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
2(9) wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta;
2(10) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
2(11) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w warunkach
domowych;
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Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
(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;
(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
(6) komunikuje się ze współpracownikami;
(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
(4) jest otwarty na zmiany;
(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
(10) współpracuje w zespole;
1(1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;
1(2) przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała;
1(3) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała;
1(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała;
1(5) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
1(6) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
1(7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
1(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała;
1(9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała zgodnie z postawioną diagnozą;
1(10) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
1(11) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała;

BHP

OMZ

KPS

A.62.
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1(12) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała w warunkach domowych;
2(1) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
2(2) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
2(3) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
2(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym dłoni i stóp;
2(5) dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
2(6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp;
2(7) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających dłoni i stóp;
2(8) wykonuje zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z potrzebami klienta;
2(9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych;

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
łączna liczba godzin 400
Łączna liczba godzin przeznaczonych na przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 800
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Załącznik 3
USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Tabela 4. Uszczegółowione efekty kształcenia
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i
ergonomią;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w
Polsce;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(1)1.scharakteryzować cele i zadania higieny
BHP(1)2. scharakteryzować podstawowe zasady higieny osobistej
BHP(1)3. zdefiniować cele ergonomii
BHP(1)4. zdefiniować pojęcie zanieczyszczenia środowiska
BHP(1)5. określić źródła zanieczyszczeń poszczególnych elementów środowiska
BHP(1)6. wymienić podstawowe normy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
BHP(2)1. skorzystać z Polskich Norm określających wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii w
kształtowaniu warunków pracy
BHP(2)2. określić zadania poszczególnych organów nadzorujących warunkami pracy
BHP(2)3. wskazać sposoby realizacji nakazów i zarządzeń organów nadzoru i kontroli warunków pracy
(Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej)dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy
BHP(2)4. omówić podstawowe przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska
BHP (2) 5. określić strukturę i zadania Państwowej Straży Pożarnej
BHP(3)1. skontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności zasad i przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(3)2. zastosować przepisy prawa pracy, a w szczególności przepisy o charakterze bezwzględnie
obowiązującym
BHP(3)3. zastosować przepisy ogólne i branżowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(3)4. utrzymać punkty przeciwpożarowe w należytym stanie
BHP(4)1. dostrzeć związki przyczynowo-skutkowe między higieną osobistą a zachorowaniem na choroby
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mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;

zakaźne
BHP(4)2. wskazać zasady postępowania i zachowywania się w razie powstania zagrożenia, a szczególnie
wypadku przy pracy, awarii, pożaru, wybuchu itp.
BHP(4)3. zastosować właściwe środki gaśnicze w konkretnych sytuacjach
BHP(5)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy
BHP(5)określa zagrożenia związane z występowaniem
BHP(5)2. przewidzieć możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, substancji szkodliwych dla ludzi
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(5)3. określić sposoby postępowania podczas pożaru, awarii, wypadku, katastrofy
BHP(6)1. określić wpływ czynników meteorologicznych na zdrowie człowieka (temperatura, wilgotność,
ruch powietrza, ciśnienie atmosferyczne)
BHP(6)2. objaśnić wpływ zanieczyszczeń gazowych na organizm człowieka
BHP(6)3. ocenić wpływ opadów promieniotwórczych na organizm człowieka
BHP(6)4. określić stan zanieczyszczeń wód w Polsce
BHP(6)określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na
organizm człowieka;
BHP(6)5. wymienić współczesne problemy zagrożeń zdrowia (nerwice, nikotynizm, alkoholizm,
uzależnienia, AIDS)
BHP(6)6. określić przyczyny i skutki wystąpień współczesnych zagrożeń zdrowia
BHP(6)7. określić wpływ bakterii, wirusów, grzybów oraz pasożytów na organizm człowieka
BHP(6)8. rozpoznać choroby zakaźne oraz zapobiegać ich przenoszeniu
BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
BHP(7)2. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)3. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych
wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
BHP(9)1. ponieść odpowiedzialność za zdrowie swoje i pacjenta
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
BHP(9)2. przeciwdziałać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru
stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
BHP(9)3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu pracy
BHP(10)1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; BHP(10)2. zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych
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PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki
rynkowej;

BHP(10) 3. zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia
BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
PDG(9)1. wysłać i odbierać dokumenty drogą telefoniczną
PDG(9)2. zeskanować dokumenty do formy elektronicznej
PDG(9)3. wydrukować dokumenty elektroniczne
PDG(9)4. wymienić materiały eksploatacyjne w drukarce (laserowej, atramentowej)
PDG(9)5. przeprowadzić elektroniczną ewidencję towarów i usług
PDG(9)6. przygotować korespondencję seryjną w Microsoft Word do kontaktów z kontrahentami i
klientami
PDG(9)7. skorzystać z programów komputerowych do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych i
podatkowych.
PKZ(A.aa)(15)1. zastosować programy komputerowe przy uczeniu się
PKZ(A.aa)(15)2. skorzystać z multimediów zdobywając wiedzę
PKZ(A.aa)(15)3. posłużyć się aktualną literaturą zawodową
PKZ(A.aa)(15)4. skorzystać z nowości w czasopismach branżowych
PKZ(A.aa)(15)5. uczestniczyć w pokazach, szkoleniach i wykładach o tematyce branżowej
PKZ(A.aa)(15)6.uczestniczyć w pokazach, targach i konferencjach o tematyce związanej z kosmetyką
PKZ(A.aa)(17)1. użyć funkcji pulpitu oraz poruszać się w środowisku Window
PKZ(A.aa)(17)2. zedytować i zapisywać dokumenty w postaci różnych formatów w Microsoft Word
PKZ(A.aa)(17)3. wstawić do dokumentów tabele, obrazy i rysunki
PKZ(A.aa)(17)4. sformatować tekst w Microsoft Word
PKZ(A.aa)(17)5. pracować z arkuszami kalkulacyjnymi oraz zapisywać je w różnych formatach
PKZ(A.aa)(17)6. skonfigurować Microsoft Outlook do pracy z pocztą elektroniczną
PKZ(A.aa)(17)7. przesłać i odbierać dokumenty elektroniczne drogą mailową
PDG(1)1. rozróżnić pojęcia dotyczące rynku, towaru, ceny
PDG(1)2. rozróżnić pojęcia dotyczące przedsiębiorstwa

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące
ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i

PDG(2)1. scharakteryzować sposoby zatrudnienia pracownika oraz obowiązki pracodawcy i pracownika
PDG(2)2. zanalizować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy
komputerowe wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej;

PKZ(A.aa)(15) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących
wykonywania zabiegów kosmetycznych;

PKZ(A.aa)(17) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań;
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prawa autorskiego;

PDG(2)3. scharakteryzować rodzaje podatków i sposoby rozliczania ich
PDG(2)4. zanalizować przepisy prawa autorskiego
PDG(3)1. zanalizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej;
PDG(3)2. zastosować przepisy dotyczące ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
PDG(4)1. rozróżnić rodzaje przedsiębiorstw działających w branży
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w
branży i powiązania między nimi;
PDG(4)2. określić powiązania firmy z otoczeniem
PDG(5)1. dokonać analizy rynku danej branży
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy
funkcjonujące w branży;
PDG(5)2. porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa
PDG(6)1. określić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z danej branży
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi
przedsiębiorstwami z branży;
PDG(6)2. zaplanować wspólne przedsięwzięcia z przedsiębiorstwami z danej branży
PDG(7)1. wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia PDG(7)2. przygotować wniosek do zarejestrowania działalności gospodarczej
i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(7)3. sporządzić biznesplan
PDG(7)4. wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej
PDG(8)1. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
PDG(8)2. sporządzić korespondencję z klientami, urzędami
PDG(10)1. sporządzić plan marketingowy
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe
PDG(10)2. rozpoznać lokalny rynek w celu prowadzenia działalności
prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(10)3. zastosować różne formy reklamy
PDG(11)1. wykonać analizę kosztów i przychodów prowadzonej działalności
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
działalności gospodarczej;
PDG(11)2. scharakteryzować sposoby optymalizacji kosztów i przychodów firmy
Język obcy zawodowy w kosmetyce
JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego
słownictwa stosowanego w działalności zawodowej
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych
JOZ(1)2. obsłużyć odbiorcę usług lub świadczeń w języku obcym
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(1)3. zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu o tematyce zawodowej
JOZ(1)4. przetłumaczyć prawidłowo korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej
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JOZ(2)1. określić w języku obcym czynności związane z obsługą odbiorcy usług lub świadczeń
w poprawny sposób
JOZ(2)2. zaplanować rozmowę w obszarze zawodowym w języku obcym z uwzględnieniem wypowiedzi
odbiorcy usług lub świadczeń
JOZ(2)3. przeprowadzić rozmowę z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym, w zakresie
realizowanych zadań zawodowych
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania
JOZ(2)4. zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe w rozmowach z obszaru zawodowego
typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i
JOZ(2)5. posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych
wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(2)6. zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez odbiorców usług lub świadczeń w
języku obcym
JOZ(2)7. wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac w zawodzie zgodnie z zasadami
gramatyki
JOZ(2)8. dokonać obsługi odbiorcy usług lub świadczeń w języku obcym zgodnie z zasadami kultury i
etyki
JOZ(3)1. przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii, teksty
zawodowe napisane w języku polskim
JOZ(3)2. sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu
JOZ(3)analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące
JOZ(3)3. przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotycząca zawodu
wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(3)4. przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń
JOZ(3)5. zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego
JOZ(3)6. odczytać informacje zamieszczone na opakowaniach i ulotkach w języku obcym
JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym wykorzystując słownictwo
zawodowe
JOZ(4)2. przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac zgodnie z zasadami
gramatyki
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty
JOZ(4)3. przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące stosowanych urządzeń
pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(4)4. dokonać analizy informacji zamieszczonych na opakowaniach i ulotkach w języku obcym
JOZ(4)5. słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym współpracowników zgodnie z zasadami
aktywnego słuchania
JOZ(4)6. porozumieć się z zespołem współpracowników poprawnie w języku obcym
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JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;

JOZ(5)1. skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową
JOZ(5)2. wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące zawodu

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
PKZ(A.aa)(1) określa budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i
jej przydatków;

PKZ(A.aa)(3) określa wpływ odżywiania człowieka na skórę i
przydatki skórne;

PKZ(A.aa)(4) określa wpływ czynników środowiskowych na stan
zdrowia człowieka;

PKZ(A.aa)(5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;

PKZ(A.aa)(6) rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze oraz
przydatkach skórnych;
PKZ(A.aa)(7) przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry;

PKZ(A.aa)(1)1. zdefiniować ogólną budowę i fizjologię komórki
PKZ(A.aa)(1)2. scharakteryzować budowę skóry i jej przydatków
PKZ(A.aa)(1)3. omówić budowę i funkcje układów: mięśniowego, nerwowego, oddechowego, krążenia,
chłonnego, trawiennego
PKZ(A.aa)(1)4. objaśnić wpływ hormonów na wygląd i skórę człowieka
PKZ(A.aa)(3)1. posłużyć się terminologią dotyczącą żywienia
PKZ(A.aa)(3)2. określić zasady żywienia dietetycznego
PKZ(A.aa)(3)3. zastosować specjalistyczne programy komputerowe do oceny sposobu żywienia
PKZ(A.aa)(3)4. określić wpływ żywności na skórę i jej przydatki
PKZ(A.aa)(3)5. określić zaburzenia w trawieniu wpływające na cerę
PKZ(A.aa)(3)6. wymienić choroby związane ze złym odżywianiem które wpływają na zmiany skórne
PKZ(A.aa)(4)1. określić metody zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i społecznym
PKZ(A.aa)(4)2. określić zasady żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i społecznych
PKZ(A.aa)(4)3. określić wpływ stresu na zdrowie człowieka
PKZ(A.aa)(4)4. wskazać źródła i drogi zakażenia chorobami pasożytniczymi
PKZ(A.aa)(4)5. scharakteryzować źródła zatruć pokarmowych
PKZ(A.aa)(5)1. opisać metody badania skóry i przydatków skórnych
PKZ(A.aa)(5)2. rozróżnić metody leczenia chorób skóry i przydatków skórnych
PKZ(A.aa)(5)3. rozpoznać wykwity pierwotne i wtórne
PKZ(A.aa)(6)1. zdefiniować typowe rodzaje wykwitów w poszczególnych grupach chorób
PKZ(A.aa)(6)2. sklasyfikować choroby w zależności od ich etiologii i patogenezy
PKZ(A.aa)(6)3. zanalizować patomechanizmy poszczególnych grup chorób skóry
PKZ(A.aa)(6)4. porównać zagrożenia i skutki dla chorego w poszczególnych grupach chorób
PKZ(A.aa)(7)1. zdefiniować drogi i sposoby zarażenia się chorobami skóry
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A.61.1(2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.1(3) ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu

A.61.1(4) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

A.62.1(1) dobiera metody diagnozy stanu skóry

A.62.2(1) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;

PKZ(A.aa)(7)2. porównać drogi zakażeń w życiu codziennym i zawodowym
PKZ(A.aa)(7)3. zmodyfikować postępowanie wobec klienta z chorobami zakaźnymi skóry
PKZ(A.aa)(7)4. wybrać metody i rodzaje zabiegów możliwych do wykonania u klienta ze zmianami
skórnymi
PKZ(A.aa)(7)5. udzielić porady klientowi ze zmianami skórnymi
A.61.1(2)1. rozróżnić zmiany skórne twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(2)2. rozpoznać rodzaje cer zgodnie z ich klasyfikacją
A.61.1(3)1. scharakteryzować wpływ zdrowego żywienia na stan skóry klientki
A.61.1(3)2. dokonać analizy wpływu czynników egzo i endogennych na skórę twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(4)1. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
związanych z chorobami i defektami skóry
A.61.1(4)2. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
związanych z chorobami zakaźnymi i przewlekłymi
A.61.1(4)3. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
związanych uczuleniami i nadwrażliwością na właściwości fizykalne
A.62.1(1)1. rozróżnić zmiany skórne na ciele
A.62.1(1)2. scharakteryzować zmiany i defekty paznokci dłoni i stóp
A.62.1(1)3.odróżnić zmiany skórne dłoni i stóp
A.62.2(1)1. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(1)2. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp związanych
z chorobami i defektami skóry
A.62.2(1)3. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp związanych
uczuleniami na preparaty kosmetyczne

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
PKZ(A.aa)(2) rozpoznaje rodzaj skóry;
PKZ(A.aa)(5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;

PKZ(A.aa)(2)1. zanalizować rodzaje cer na podstawie cech charakterystycznych
PKZ(A.aa)(2)2. rozpoznać rodzaj skóry na twarzy, szyi i dekolcie
PKZ(A.aa)(2)3. scharakteryzować proces starzenia się skóry oraz sposoby opóźniania tego procesu
PKZ(A.aa)(5)4. rozróżnić rodzaje cer
PKZ(A.aa)(5)5. rozróżnić rodzaje włosów
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PKZ(A.aa)(8) rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz określa ich
zastosowanie;

PKZ(A.aa)(9) rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych
oraz określa ich zastosowanie;

PKZ(A.aa)(10) określa zastosowanie związków chemicznych w
preparatach kosmetycznych;

PKZ(A.aa)(12) charakteryzuje metody badań surowców i
wyrobów kosmetycznych;

PKZ(A.aa)(5)6. scharakteryzować poszczególne metody diagnostyki skóry i jej przydatków
PKZ(A.aa)(5)7. rozróżnić zmiany skórne
PKZ(A.aa)(5)8. ocenić stan skóry pod kątem przeciwwskazań do zabiegu
PKZ(A.aa)(5)9. ocenić stan włosów
PKZ(A.aa)(8)1. wykorzystać podstawowe zagadnienia z zakresu chemii dotyczące poszczególnych grup
związków chemicznych
PKZ(A.aa)(8)2. wskazać związki stosowane do wyrobu preparatów kosmetycznych
PKZ(A.aa)(8)3. dokonać podziału surowców ze względu na działanie i właściwości surowców
kosmetycznych oraz wskazać ich zastosowanie
PKZ(A.aa)(8)4. scharakteryzować substancje zapachowe
PKZ(A.aa)(8)5. dokonać przełożenia nazw INCI na nazwy chemiczne i handlowe
PKZ(A.aa)(9)1. scharakteryzować grupy preparatów kosmetycznych dobranych według ich zastosowania
PKZ(A.aa)(9)2. zaproponować preparaty do zabiegu zgodnie z ich zastosowaniem
PKZ(A.aa)(9)3. określić przeciwwskazania do stosowania poszczególnych preparatów
PKZ(A.aa)(9)4. wskazać zastosowanie preparatów w odpowiednich proporcjach i czasie działania
PKZ(A.aa)(9)5. rozróżnić sposoby przygotowania i aplikacji preparatów
PKZ(A.aa)(9)6. rozróżnić preparaty stosowane samodzielnie i w połączeniu z aparaturą
PKZ(A.aa)(10)1. dokonać doboru surowców do kosmetyku o określonym działaniu, dla danej cery w
zależności od zastosowanych w nich składników
PKZ(A.aa)(10)2. określić właściwości podstawowych związków chemicznych stosowanych do wyrobu
preparatów kosmetycznych
PKZ(A.aa)(10)3. sklasyfikować wyciągi ziołowe stosowane w preparatach kosmetycznych
PKZ(A.aa)(10)4. dokonać podstawowych obliczeń chemicznych stosowanych w kosmetyce
PKZ(A.aa)(10)5. scharakteryzować przemysłowe metody produkcji kosmetyków
PKZ(A.aa)(10)6. określić prawidłowe postępowanie z surowcami kosmetycznymi i wyrobami gotowymi
PKZ(A.aa)(12)1. wskazać normy kontroli jakoś
ci surowców i pr
PKZ(A.aa)(12)2. wyróżnić właściwości poszczególnych preparatów kosmetycznych poddawanych kontroli
jakości zgodnie z obowiązującymi normami
PKZ(A.aa)(12)3. wskazać obowiązujące ustawy dotyczące dopuszczenia preparatów kosmetycznych i
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A.61.1(1) przeprowadza wywiad z klientem;

A.61.1(12) określa działanie czynników fizykalnych na organizm
człowieka, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do ich
stosowania;

A.61.1(14) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i
dekoltu w warunkach domowych;

A.61.1(1)1. dostosować pytania do wieku i płci klienta
A.61.1(1)2. dostosować pytania do problemu klienta
A.61.1(1)3. uzyskać informację zwrotną na temat stosowanych kosmetyków
A.61.1(1)4. uzyskać informację zwrotną na temat wykonywanych wcześniej zabiegów i ich efektów
A.61.1(1)5. wykluczyć na podstawie wywiadu przeciwwskazania do zabiegu, chorób, trybu życia,
odżywiania, uczuleń, itp.
A.61.1(12)1. scharakteryzować biofizyczne efekty działania różnych rodzajów promieniowania
A.61.1(12)2. określić zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem różnych
rodzajów promieniowania
A.61.1(12)3. określić wskazania i przeciwwskazania do stosowania różnego rodzaju promieniowania
A.61.1(12)4. sklasyfikować urządzenia generujące różne rodzaje promieniowania z uwzględnieniem
zasad BHP
A.61.1(12)5. scharakteryzować biofizyczne efekty działania prądu stałego oraz prądów zmiennych różnej
częstotliwości
A.61.1(12)6. określić zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem prądu
stałego oraz prądów zmiennych różnej częstotliwości
A.61.1(12)7. określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z zastosowaniem prądu
stałego oraz prądów zmiennych różnej częstotliwości
A.61.1(12)8. sklasyfikować urządzenia generujące różne rodzaje prądów z uwzględnieniem zasad BHP
A.61.1(12)9. scharakteryzować biofizyczne efekty działania energii ultradźwiękowej na organizm
A.61.1(12)10. określić zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem energii
ultradźwiękowej
A.61.1(12)11. określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów z zastosowaniem energii
ultradźwiękowej
A.61.1(12)12. sklasyfikować urządzenia generujące energię ultradźwiękową z uwzględnieniem zasad BHP
A.61.1(14)1. określić porady na temat częstotliwości stosowanych preparatów uwzględniając porę roku
A.61.1(14)2. podać wskazówki na temat trybu życia
A.61.1(14)3. podać wskazówki na temat odżywiania
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A.61.1(14)4. podać wskazówki odnośnie profilaktyki
A.61.2(1)1. opisać kształty i cechy charakterystyczne poszczególnych kształtów twarzy;
A.61.2(1) przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów
A.61.2(1)2. omówić korektę twarzy;
twarzy;
A.61.2(1)3. scharakteryzować preparaty kosmetyczne do wykonania korekty twarzy;
A.61.2(5)1. wymienić metody i technik wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.2(5)2. omówić algorytm postępowania w określonych metodach i technikach wykonywania
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(5) dobiera metody i techniki wykonania określonych
A.61.2(5)3. wymienić wskazania i przeciwwskazania do pracy stosując określone metody i techniki
wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(5)4. przewidzieć konsekwencje zastosowanej metody i techniki podczas wykonywania
określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(5)5. dostosować metodę i technikę w wykonywanych określonych zabiegach upiększających
twarzy, szyi i dekoltu do wieku, cery, płci oraz potrzeb klienta
A.61.2(6)1. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i potrzeb w wykonywanych
określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu,
A.61.2(6)2. wyliczyć kolejność stosowanych preparatów kosmetycznych w wykonywanych określonych
A.61.2(6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu
określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(6)3. określić właściwości preparatów kosmetycznych stosowanych w określonych zabiegach
upiększających twarzy, szyi i dekoltu
zA.61.2(6)4. wyliczyć wskazania i przeciwwskazania do stosowania preparatów kosmetycznych w
określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(7)1. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(7) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(7)2. scharakteryzować czynniki uczulające w kosmetyce kolorowej
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
PKZ(A.aa)(2)4. rozpoznać rodzaj skóry na kończynach górnych
PKZ(A.aa)(2) rozpoznaje rodzaj skóry;
PKZ(A.aa)(2)5. rozpoznać rodzaj skóry na kończynach dolnych
PKZ(A.aa)(2)6. rozpoznać rodzaj skóry na całym ciele
PKZ(A.aa)(5)10. rozpoznać zmiany i defekty paznokci dłoni i stóp
PKZ(A.aa)(5) diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;
PKZ(A.aa)(5)11. sklasyfikować i rozróżnić zmiany skórne
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PKZ(A.aa)(8) rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz określa ich
zastosowanie;

PKZ(A.aa)(9) rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych
oraz określa ich zastosowanie;

PKZ(A.aa)(10) określa zastosowanie związków chemicznych w
preparatach kosmetycznych;

PKZ(A.aa)(12) charakteryzuje metody badań surowców i
wyrobów kosmetycznych;

PKZ(A.aa)(5)12. ocenić stan skóry pod kątem przeciwwskazań do zabiegu
PKZ(A.aa)(5)13. ocenić stan paznokci pod kątem przeciwwskazań do zabiegu
PKZ(A.aa)(5)14. rozróżnić rodzaje włosów
PKZ(A.aa)(8)6. wykorzystać podstawowe zagadnienia z zakresu chemii dotyczące poszczególnych grup
związków chemicznych
PKZ(A.aa)(8)7. wskazać związki stosowane do wyrobu preparatów kosmetycznych
PKZ(A.aa)(8)8. dokonać podziału surowców ze względu na działanie i właściwości surowców
kosmetycznych oraz wskazać ich zastosowanie
PKZ(A.aa)(8)9. scharakteryzować substancje zapachowe
PKZ(A.aa)(8)10. dokonać przełożenia nazw INCI na nazwy chemiczne i handlowe
PKZ(A.aa)(9)7. scharakteryzować grupy preparatów kosmetycznych dobranych według ich zastosowania
PKZ(A.aa)(9)8. polecić preparaty do zabiegu zgodnie z ich zastosowaniem
PKZ(A.aa)(9)9. określić przeciwwskazania do stosowania poszczególnych preparatów
PKZ(A.aa)(9)10. wskazać zastosowanie preparatów w odpowiednich proporcjach i czasie działania
PKZ(A.aa)(9)11. rozróżnić sposoby przygotowania i aplikacji preparatów
PKZ(A.aa)(9)12. rozróżnić preparaty stosowane samodzielnie i w połączeniu z aparaturą
PKZ(A.aa)(10)7. dokonać doboru surowców do kosmetyku o określonym działaniu, dla danej cery w
zależności od zastosowanych w nich składników
PKZ(A.aa)(10)8. określić właściwości podstawowych związków chemicznych stosowanych do wyrobu
preparatów kosmetycznych
PKZ(A.aa)(10)9. sklasyfikować wyciągi ziołowe stosowane w preparatach kosmetycznych
PKZ(A.aa)(10)10. dokonać podstawowych obliczeń chemicznych stosowanych w kosmetyce
PKZ(A.aa)(10)11. scharakteryzować przemysłowe metody produkcji kosmetyków
PKZ(A.aa)(10)12. określić prawidłowe postępowanie z surowcami kosmetycznymi i wyrobami gotowymi
PKZ(A.aa)(12)4. wskazać normy kontroli jakoś
ci surowców i pr
PKZ(A.aa)(12)5. wyróżnić właściwości poszczególnych preparatów kosmetycznych poddawanych kontroli
jakości zgodnie z obowiązującymi normami
PKZ(A.aa)(12)6. wskazać obowiązujące ustawy dotyczące dopuszczenia preparatów kosmetycznych i
surowców do obrotu
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A.62.1(3)1. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów upiększających ciała
A.62.1(3)2. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych ciała związanych z
chorobami i defektami skóry
A.62.1(3) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
A.62.1(3)3. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych ciała związanych z
zabiegów upiększających ciała;
chorobami zakaźnymi i przewlekłymi
A.62.1(3)4. wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych ciała związanych
uczuleniami na preparaty kosmetyczne
A.62.1(8)1. rozróżnić aparaturę do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
ciała
A.62.1(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do
A.62.1(8)2. rozróżnić narzędzia do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i
ciała
upiększających ciała;
A.62.1(8)3. rozróżnić przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
ciała
A.62.1(12)1. dopasować linie kosmetyczne odpowiednie dla klienta
A.62.1(12)2. przedstawić działanie kosmetyków oraz tłumaczyć słuszność ich zastosowania
A.62.1(12)3. nauczyć klienta technik zastosowania poszczególnych preparatów
A.62.1(12) udziela porad w zakresie wykonywania zabiegów
A.62.1(12)4. ustalić plan i częstotliwość stosowania poszczególnych preparatów
pielęgnacyjnych i ciała w warunkach domowych;
A.62.1(12)5. doradzić inne formy pielęgnacji wpływające na ciało: ruch, ćwiczenia fizyczne, dieta itp.
A.62.1(12)6. rozróżnić preparaty suplementujące wraz z opracowaniem propozycji stosowania dla
klienta
A.62.2(5)1. odróżnić narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i
stóp
A.62.2(5) dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do
A.62.2(5)2. zastosować aparaturę przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(5)3. dobrać odpowiednią aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów
A.62.2(9)1. wymienić preparaty do pielęgnacji skóry dłoni i stóp w warunkach domowych
A.62.2(9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania
A.62.2(9)2. określić sposoby stosowania preparatów do pielęgnacji domowej
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych;
A.62.2(9)3. zdefiniować sposoby higieny i pielęgnacji dłoni i stóp w warunkach domowych
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz, szyję i dekolt zgodnie z
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
obowiązującymi wymaganiami ergonomii
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pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)2.przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz, szyję i dekolt zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz, szyję i dekolt zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zabiegów na twarz, szyję i
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas dekolt
wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zabiegów na twarz, szyję i dekolt
KPS(1)2. zastosować zasady uczciwości, sumienności, rzetelności i lojalności w wykonywaniu
obowiązków zawodowych
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(1)3. zastosować zasady etyczne i ogólnospołecznych w realizacji zadań zawodowych
KPS(1)5. zadbać o podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych
KPS(2)2. zastosować techniki twórczego myślenia w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
związku z wykonywaną pracą zawodową
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(4)2. zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy
KPS(6)2. wykorzystać pomoc i doświadczenie współpracowników w rozwiązywaniu trudności
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
zawodowych
KPS(7)1. zastosować zasadę zaufania i poszanowania prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(7)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(9)2. wykorzystać odpowiednie techniki porozumiewania się w negocjowaniu
KPS(10) współpracuje w zespole;
KPS(10)3. zadbać o przestrzeganie terminów wykonania przydzielonych zadań
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych OMZ(1)1 określić cele pracy zespołowej
zadań;
OMZ(1)2 sporządzić plan pracy zespołu
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(3)2. zorganizować spotkania robocze zespołu zadaniowego
OMZ(4)1. zanalizować działania zespołu zadaniowego
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(4)2. sporządzić sprawozdania z realizacji działań zespołowych
PKZ(A.aa)(11)1. wykonać: napary i nalewki, toniki, mleczka, peelingi, kremy i maski
PKZ(A.aa)(11) sporządza preparaty kosmetyczne zgodnie z
PKZ(A.aa)(11)2. sporządzić maści do pielęgnacji twarzy
recepturą;
PKZ(A.aa)(11)3. sporządzić płyny kosmetyczne i olejki kosmetyczne
PKZ(A.aa)(13) rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane podczas PKZ(A.aa)(13)1. zastosować profesjonalne nazewnictwo aparatów i urządzeń
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wykonywania zabiegów kosmetycznych;

PKZ(A.aa)(14) stosuje przepisy sanitarno - epidemiologiczne
podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;

A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16) przeprowadza wywiad z klientem;

A.61.1(2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i
dekoltu;
A.61.1(3) ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(4) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(5) przygotowuje klienta do określonego zabiegu
pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(6) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji

PKZ(A.aa)(13)2. zastosować zgodnie z zastosowaniem poszczególne aparaty i urządzenia
PKZ(A.aa)(13)3. skonstruować wskazania i przeciwwskazania do zastosowania poszczególnych aparatów
i urządzeń
PKZ(A.aa)(13)4. przestrzegać częstotliwości stosowania aparatów i urządzeń
PKZ(A.aa)(13)5. zastosować aparaty i urządzenia adekwatnie do pory roku
PKZ(A.aa)(13)6. przewidzieć konsekwencje zastosowanego aparatu i urządzenia
PKZ(A.aa)(14)1. wykorzystać sposoby i metody walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi
PKZ(A.aa)(14)2. wykryć i unieszkodliwić źródła zakażenia
A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16) 1. zastosować pytania do wieku i płci klienta
A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16) 2. zastosować pytania do problemu klienta
A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16) 3. uzyskać informację zwrotną na temat stosowanych kosmetyków
A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16) 4. uzyskać informację zwrotną na temat wykonywanych wcześniej zabiegów i
ich efektów
A.61.1(1); PKZ (A.aa)(16) 5. wykluczyć na podstawie wywiadu przeciwwskazania do zabiegu, chorób,
trybu życia, odżywiania, uczuleń, itp.
A.61.1(2)3. zastosować wybrane metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(2)4. dokonać diagnozy przy użyciu aparatury kosmetycznej
A.61.1(2)5. dokonać diagnozy kosmetycznej
A.61.1(3)3. zastosować poznane metody oceny stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(3)4. dokonać oceny stanu skóry za pomocą aparatury diagnostycznej
A.61.1(4)4. wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegów na podstawie diagnozy kosmetycznej
A.61.1(4)5. wykorzystać wiedzę na temat ustalania wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(5)1. zabezpieczyć włosy klientki przed zabrudzeniem
A.61.1(5)2. zabezpieczyć odzież klientki
A.61.1(5)3. ustalić wskazania i wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu
A.61.1(5)4. przeprowadzić wywiad kosmetyczny i wypełnić kartę klienta
A.61.1(6)1. rozróżnić środki do dezynfekcji sprzętu i narzędzi
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narzędzi przed planowanym zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy,
szyi i dekoltu;

A.61.1(7) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

A.61.1(8) dobiera metody i techniki wykonania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

A.61.1(9) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania
określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;

A.61.1(10) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do
wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy,

A.61.1(6)2. wykonać dezynfekcję narzędzi przed planowanym zabiegiem
A.61.1(6)3. zastosować odpowiednią metodę dezynfekcji i sterylizacji narzędzi
A.61.1(6)4. przeprowadzić proces pakowania narzędzi
A.61.1(6)5. skontrolować proces sterylizacji
A.61.1(6)6. przechować narzędzia po przeprowadzonej sterylizacji
A.61.1(7)1. używać odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej
A.61.1(7)2. przestrzegać stosowania środków aseptycznych w pracy z klientem
A.61.1(7)3. przestrzegać stosowania środków antyseptycznych w pracy z klientem
A.61.1(8)1. zastosować różnorodne metody i techniki podczas wykonywania określonych zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(8)2. przestrzegać wskazań i przeciwwskazań do stosowania metod i technik wykonywania
określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(8)3. przewidzieć konsekwencje zastosowanej metody i techniki stosowanych w określonych
zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(8)4. przestrzegać odpowiedniej kolejności przy stosowaniu określonych metod i technik podczas
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(9)1. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i potrzeb w wykonywanych
określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(9)2. przestrzegać wskazań i przeciwwskazań do stosowania preparatów kosmetycznych w
określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(9)3. dobrać odpowiednią częstotliwość stosowania preparatów kosmetycznych w wykonywanych
określonych zabiegach kosmetycznych twarzy, szyi i dekoltu,
A.61.1(9)4. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne i ich stężenie w określonych zabiegach
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(9)5. przestrzegać konsekwencji i efektów zastosowanych preparatów kosmetycznych w
określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu,
A.61.1(9)6. pracować według określonego algorytmu postępowania stosując preparaty kosmetyczne w
wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(10)1. zastosować aparaturę do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i
dekoltu uwzględniając rodzaj cery i wiek klienta
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szyi i dekoltu;

A.61.1(11) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu
zgodnie z postawioną diagnozą;

A.61.1(13) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu
z wykorzystaniem czynników fizykalnych;

A.61.1(14) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i
dekoltu w warunkach domowych;

A.61.1(10)2. zastosować odpowiednie narzędzia do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy, szyi i dekoltu uwzględniając rodzaj cery i wiek klienta
A.61.1(10)3. zastosować odpowiednie przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(11)1. dopasować zabieg pielęgnacyjny twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą
A.61.1(11)2. wykonać zabieg pielęgnacyjny twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą
A.61.1(11)3. przewidzieć konsekwencje wykonywanego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(11)4. przestrzegać wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy,
szyi i dekoltu zgodnie z diagnozą
A.61.1(11)5. przestrzegać kolejności wykonywanych czynności w zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i
dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą
A.61.1(11)6. wykonać czynności w zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu,
A.61.1(13)1. scharakteryzować rodzaje czynników fizykalnych stosowanych w zabiegach
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(13)2. określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów fizykalnych stosowanych
w postępowaniu kosmetycznym w obrębie twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(13)3. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, z zastosowaniem różnych
rodzajów promieniowania, zgodnie z zasadami, z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.61.1(13)4. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, z zastosowaniem prądów
zgodnie z zasadami wykonania, z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.61.1(13)5. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, z zastosowaniem pól
elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości zgodnie z zasadami wykonania, z uwzględnieniem
aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.61.1(13)6. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, z zastosowaniem energii
ultradźwiękowej zgodnie z zasadami wykonania, z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i
p/poż.
A.61.1(14)5. udzielić porady na temat preparatów kosmetycznych dostosowanych do wieku i cery, płci i
potrzeb klienta
A.61.1(14)6. udzielić porady na temat częstotliwości stosowanych preparatów uwzględniając porę roku
A.61.1(14)7. udzielić wskazówek na temat trybu życia
A.61.1(14)8. udzielić wskazówek na temat odżywiania
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A.61.1(14)9. udzielić wskazówek na tematy z zakresu kosmetyki i kosmetologii odnośnie profilaktyki
A.61.2(1)4. opisać kształty i cechy charakterystyczne poszczególnych kształtów twarzy;
A.61.2(1) przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów
A.61.2(1)5. wykonać korektę twarzy klientce;
twarzy;
A.61.2(1)6. zastosować preparaty kosmetyczne do wykonania korekty twarzy;
A.61.2(2)1.rozpoznać cechy charakterystyczne poszczególnych typów kolorystycznych urody klienta;
A.61.2(2) przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody
A.61.2(2)2.dokonać analizy kolorystycznej urody klienta z zastosowaniem chust kolorystycznych;
klienta;
A.61.2(2)3. dobrać odpowiednią kolorystykę do typu urody klienta
A.61.2(3)1. zorganizować stanowisko pracy wizażysty;
A.61.2(3) przygotowuje klienta do wykonywania określonych
A.61.2(3)2. zabezpieczyć włosy i odzież klientki
zabiegów upiększających twarzy;
A.61.2(3)3.przeprowadzić wywiad z klientem w celu diagnozy
A.61.2(4)1. zastosować środki dezynfekcji narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy,
szyi i dekoltu
A.61.2(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji
A.61.2(4)2. rozróżnić rodzaje środków do dezynfekcji
narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy,
szyi i dekoltu;
A.61.2(4)3. wykonać sterylizację narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy, szyi i
dekoltu
A.61.2(5)6. zastosować metody i techniki wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy,
szyi i dekoltu
A.61.2(5)7. wykorzystać w pracy algorytm postępowania w określonych metodach i technikach
wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(5) dobiera metody i techniki wykonania określonych
A.61.2(5)8. uwzględnić wskazania i przeciwwskazania do pracy stosując określone metody i techniki
wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(5)9. przewidzieć konsekwencje zastosowanej metody i techniki podczas wykonywania
określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(5)10. zastosować metodę i technikę w wykonywanych określonych zabiegów upiększających
twarzy, szyi i dekoltu do wieku, cery, płci oraz potrzeb klienta
A.61.2(6)5. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i potrzeb w wykonywanych
określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu,
A.61.2(6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania
A.61.2(6)6. przestrzegać kolejności stosowanych preparatów kosmetycznych w wykonywanych
określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(6)7. uwzględnić wskazania i przeciwwskazania do stosowania preparatów kosmetycznych w
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określonych zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(7) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania
określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;

A.61.2(9) wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu
zgodnie z potrzebami klienta;

A.61.2(10) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas
wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;

A.61.2(11) udziela porad kosmetycznych w zakresie
wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w
warunkach domowych;

A.61.2(7)3. rozróżnić przeciwwskazania przy wykonaniu makijażu
A.61.2(7)4. wykorzystać wiedzę na temat ustalania wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(8)1. sklasyfikować rodzaje aparatury zgodnie z jej zastosowaniem
A.61.2(8)2. sklasyfikować rodzaje narzędzi i przyborów zgodnie z ich zastosowaniem
A.61.2(8)3. dobrać aparaturę odpowiednią do wykonywanego zabiegu
A.61.2(8)4. wykorzystać wyposażenie kufra profesjonalnego w pracy wizażysty
A.61.2(9)1. rozróżnić metody i techniki stosowane w zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(9)2. dobrać i zastosować preparaty zgodnie z potrzebami klienta
A.61.2(9)3. przeprowadzić analizę kolorystyczną
A.61.2(9)4. wykorzystać w pracy znajomość barw dopełniających i zastosować tę wiedzę w makijażu
korekcyjnym
A.61.2(9)5. rozróżnić kształty twarzy i wymodelować do owalu fryzurą i makijażem
A.61.2(9)6. dokonać technicznej korekty brwi, oczu, ust, nosa i brody
A.61.2(9)7. wykorzystać znajomość kosmetyków do makijażu
A.61.2(9)8. wykonać różne rodzaje makijażu
A.61.2(9)9. wykonać zabieg farbowania brwi i rzęs oraz regulację łuku brwiowego
A.61.2(10)1. zastosować poszczególne aparaty i narzędzia potrzebne do wykonania makijażu
A.61.2(10)2. wykonać zabiegi przy pomocy prawidłowo dobranej aparatury
A.61.2(11)1. pomagać w doborze odpowiedniej kolorystyki włosów
A.61.2(11)2. zaproponować klientce odpowiedni wachlarz kolorów garderoby, dodatków i biżuterii
A.61.2(11)3. poinstruować klientkę jak należy wykonać demakijaż skóry twarzy, dekoltu, oczu i ust
A.61.2(11)4. doradzić odpowiednie kosmetyki do demakijażu z uwzględnieniem rodzaju cery klienta
A.61.2(11)5. dokonać analizy kształtu twarzy klientki ucząc ją modelowania jej do owalu
A.61.2(11)6. udzielić porady dotyczącej makijażu, uwzględniając cechy indywidualne urody klienta
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BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało, dłonie i stopy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii
BH (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
BHP(7)2.przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało, dłonie i stopy zgodnie z
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na ciało, dłonie i stopy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zabiegów na ciało, dłonie i
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas stopy
wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8)2. zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zabiegów na ciało, dłonie i stopy
OMZ(2)1. dobrać osoby do wykonania określonych zadań według ich kompetencji zawodowych
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2)2. określić cechy charakterologiczne przy przydzielaniu zadań
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(3)1. określić terminy wykonania poszczególnych zadań w ramach pracy zespołu
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne
OMZ(5)2. zaplanować zmiany techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
pracy
OMZ(6)3. zidentyfikować bariery komunikacyjne pojawiające się w kontaktach ze współpracownikami i
klientami
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
OMZ(6)4. zidentyfikować konflikty między współpracownikami
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane

KPS(1)1. sformułować zasady etyczne wchodzące w skład kodeksu zawodowego dla określonej profesji
KPS(1)6. rozwiązać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań zawodowych
KPS(2)1. zastosować różne metody i techniki pracy w realizacji zadań zawodowych
KPS(3)1. określić cele oraz przewidywane efekty podejmowanych działań
KPS(3) 2. określa czynniki mające wpływ na efektywność podejmowanych działań
KPS(4)1. zastosować różnorodne metody i techniki pracy w zależności od zapotrzebowania klienta
KPS(5)1. określić przyczyny i skutki stresu w sytuacjach zawodowych
KPS(5)2. zidentyfikować u siebie symptomy stresu
KPS(5)4. określić mechanizmy pojawiania się wypalenia zawodowego
KPS(5)5. określić rodzaje sytuacji trudnych wpływających na występowanie stresu
KPS(6)1. wykorzystać różne źródła informacji w celu aktualizowania wiedzy zawodowej
KPS(8)1. zanalizować mocne i słabe strony wykonywanych przez siebie działań
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działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;

A.62.1(1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;

A.62.1(2) przygotowuje klienta do określonego zabiegu
kosmetycznego ciała;
A.62.1(3) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
zabiegów upiększających ciała;

A.62.1(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji
narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała;

A.62.1(5) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas
wykonywania zabiegów kosmetycznych;

KPS(8)2. dokonać oceny wykonywanych przez siebie działań
KPS(9)1. określić zasady negocjacji
KPS(10)1. określić zasady efektywnej komunikacji ze współpracownikami
A.62.1(1)4. przeprowadzić wywiad kosmetyczny
A.62.1(1)5. wykorzystać wiedzę na temat rodzajów aparatury diagnostycznej
A.62.1(1)6. zastosować aparaturę podczas diagnozowania
A.62.1(1)7. przygotować i wypełnić kartę klienta
A.62.1(1)8. dokonać analizy wzrokowej oraz palpacyjnej skóry
A.62.1(1)9. ocenić stan skóry na podstawie wywiadu oraz analizy wzrokowej
A.62.1(2)1. przekazać klientowi informacje na temat zabiegu
A.62.1(2)2. zabezpieczyć odzież klienta przed zabiegiem
A.62.1(2)3. przeprowadzić wywiad kosmetyczny wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(3)5. wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegów upiększających na ciało na podstawie
diagnozy kosmetycznej
A.62.1(3)6. wykorzystać wiedzę na temat ustalania wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegów
upiększających ciało
A.62.1(4)1. rozróżnić metody dezynfekcji narzędzi
A.62.1(4)2. dobrać odpowiednie środki do dezynfekcji narzędzi
A.62.1(4)3. przygotować roztwory robocze środków do dezynfekcji
A.62.1(4)4. przestrzegać parametrów przygotowywania roztworów do dezynfekcji oraz czasu ich
zastosowania
A.62.1(4)5. zastosować odpowiednie procedury podczas procesu dezynfekcji
A.62.1(4)6. rozróżnić dezynfekcję i sterylizację
A.62.1(4)7. obsłużyć aparaturę do sterylizacji
A.62.1(5)1. zastosować mycie i dezynfekcję rąk własnych przed każdym zabiegiem
A.62.1(5)2. zabezpieczyć ręce zakładając rękawiczki jednorazowe
A.62.1(5)3. dobrać odpowiednie środki do dezynfekcji narzędzi
A.62.1(5)4. używać narzędzi wcześniej zdezynfekowanych i wysterylizowanych
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A.62.1(6) dobiera metody i techniki wykonania określonych
zabiegów kosmetycznych ciała;
A.62.1(7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania
określonych zabiegów kosmetycznych ciała;

A.62.1(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do
wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i
upiększających ciała;

A.62.1(9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała
zgodnie z postawioną diagnozą;

A.62.1(10) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała z
wykorzystaniem czynników fizykalnych;

A.62.1(5)5. używać przyborów wcześniej zdezynfekowanych
A.62.1(5)6. zastosować środki higieniczne jednorazowego użytku
A.62.1(5)7. pracować tylko w odzieży czystej i wyprasowanej w odpowiedniej temperaturze
A.62.1(5)8. zastosować jednorazową bieliznę zabiegową dla klienta
A.62.1(6)1. rozróżnić metody stosowane w zabiegach kosmetycznych ciała
A.62.1(6)2. rozróżnić techniki stosowane w zabiegach kosmetycznych ciała
A.62.1(6)3. dobrać metody i techniki wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(7)1. zastosować różne rodzaje preparatów podczas zabiegów kosmetycznych ciała
A.62.1(7)2. dobrać preparaty zgodnie z potrzebami klienta
A.62.1(7)3. zastosować preparaty wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(8)4. zastosować różne rodzaje aparatów kosmetycznych w zabiegach pielęgnacyjnych i
upiększających ciała
A.62.1(8)5. scharakteryzować działanie aparatury i dobierać ją odpowiednio do potrzeb klienta
A.62.1(8)6. rozróżnić przeciwwskazania do zastosowania poszczególnych aparatów
A.62.1(8)7. dobrać narzędzia i przybory zgodnie z potrzebami zabiegu
A.62.1(9)1. dobrać rodzaj zabiegu do potrzeb klienta
A.62.1(9)2. dobrać rodzaj zabiegu wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(9)3. zastosować aparaturę odpowiednio dobraną do stanu skóry i potrzeb klienta
A.62.1(10)1. określić i scharakteryzować rodzaje czynników fizykalnych stosowanych w zabiegach
pielęgnacyjnych ciała
A.62.1(10)2. określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów fizykalnych stosowanych
w postępowaniu kosmetycznym w obrębie ciała
A.61.1(10)3. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie ciała, z zastosowaniem różnych rodzajów
promieniowania, z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.62.1(10)4. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie ciała, z zastosowaniem prądów, z uwzględnieniem
aparatury, zgodnie z zasadami wykonania, z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.62.1(10)5. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie ciała , z zastosowaniem pól elektromagnetycznych
wielkiej częstotliwości zgodnie z zasadami wykonania, z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i
p/poż.
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A.62.1(10)6. wykonać zabiegi fizykalne w obrębie ciała, z zastosowaniem energii ultradźwiękowej
zgodnie z zasadami wykonania, z uwzględnieniem aparatury oraz przepisów BHP i p/poż.
A.62.1(11)1. zastosować aparaturę zgodnie z jej przeznaczeniem
A.62.1(11)2. przestrzegać środków ostrożności podczas pracy z aparaturą
A.62.1(11) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas
wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała;
A.62.1(11)3. przestrzegać przeciwwskazań do stosowania aparatury
A.62.1(11)4. zastosować aparaturę według odpowiednich parametrów i czasu oddziaływania
A.62.1(12)7. dobrać linie kosmetyczne odpowiednie dla klienta
A.62.1(12)8. przedstawić działanie kosmetyków oraz sposoby ich zastosowania
A.62.1(12) udziela porad w zakresie wykonywania zabiegów
A.62.1(12)9. ustalić plan i częstotliwość stosowania poszczególnych preparatów
pielegnacyjnych i ciała w warunkach domowych;
A.62.1(12)10. doradzić inne formy pielęgnacji wpływające na ciało: ruch, ćwiczenia fizyczne, dieta itp.
A.62.1(12)11. pomóc w doborze preparatów suplementujących dietę
A.62.2(1)4. wykorzystać wiedzę na temat budowy paznokcia podczas określania przeciwwskazań
A.62.2(1) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
A.62.2(1)5. dokonać diagnozy płytki paznokciowej i skóry dłoni i stóp
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(1)6. uwzględnić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(2) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania A.62.2(2)1. dobrać preparaty kosmetyczne do określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(2)2. wykorzystać wiedzę na temat działania preparatów na dłonie i stopy
A.62.2(3)1. dobrać metody do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(3) dobiera metody i techniki wykonania określonych
A.62.2(3)2. zastosować techniki w zabiegach pielęgnacyjnych dłoni i stóp
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(3)3. wykonać zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp do potrzeb klienta
A.62.2(4)1. zastosować środki do dezynfekcji narzędzi
A.62.2(4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji
A.62.2(4)2. wykonać dezynfekcję narzędzi
narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym dłoni i
A.62.2(4)3. zastosować metody sterylizacji narzędzi
stóp;
A.62.2(4)4. wykonać sterylizację narzędzi
A.62.2(5)4. wykorzystać narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni
A.62.2(5) dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do
i stóp
wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(5)5. zastosować aparaturę przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(6)1. zaplanować wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp
A.62.2(6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp;
A.62.2(6)2. wykonać poszczególne czynności zgodnie z algorytmem postępowania w zabiegu
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pielęgnacyjnym dłoni i stóp
A.62.2(7)1. zastosować różne metody zabiegów upiększających dłoni i stóp z uwzględnieniem
przeciwwskazań
A.62.2(7) dobiera metody i techniki wykonania określonych
zabiegów upiększających dłoni i stóp;
A.62.2(7)2. zastosować różne techniki zabiegów upiększających dłoni i stóp z uwzględnieniem
przeciwwskazań
A.62.2(8)1. zaplanować wykonanie zabiegu upiększającego dłonie i stopy
A.62.2(8)2. wykonać poszczególne czynności zgodnie z algorytmem postępowania w zabiegu
A.62.2(8) wykonuje zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z
upiększającym dłonie i stopy
potrzebami klienta;
A.62.2(8)3. wykonać zabiegi upiększające paznokcie dłoni i stóp
A.62.2(8)4. wykluczyć przeciwwskazania do zabiegów upiększających dłonie i stopy
A.62.2(9)4. zaproponować preparaty do pielęgnacji skóry dłoni i stóp w warunkach domowych
A.62.2(9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania
A.62.2(9)5. wyjaśnić sposoby stosowania preparatów do pielęgnacji domowej
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych;
A.62.2(9)6. objaśnić sposoby higieny i pielęgnacji dłoni i stóp w warunkach domowych
Praktyki zawodowe
BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz, szyję i dekolt zgodnie z
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
obowiązującymi wymaganiami ergonomii
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
BHP(7)2.przygotować stanowisko pracy do wykonania zabiegów na twarz, szyję i dekolt zgodnie z
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas BHP(8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zabiegów na twarz, szyję i
wykonywania zadań zawodowych;
dekolt
PKZ(A.aa)(13) rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane podczas
PKZ(A.aa)(13)2. zastosować zgodnie z przeznaczeniem poszczególne aparaty i urządzenia
wykonywania zabiegów kosmetycznych;
A.61.1(2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i
A.61.1(2)3. dokonać diagnozy kosmetycznej
dekoltu;
A.61.1(5)1. zabezpieczyć włosy klientki przed zabrudzeniem
A.61.1(5)2. zabezpieczyć odzież klientki
A.61.1(5) przygotowuje klienta do określonego zabiegu
pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(5)3. ustalić wskazania i wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu
A.61.1(5)4.przeprowadzić wywiad kosmetyczny i wypełnić kartę klienta
A.61.1(6) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji
A.61.1(6)1. rozróżnić środki do dezynfekcji sprzętu i narzędzi
narzędzi przed planowanym zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy,
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szyi i dekoltu;
A.61.1(7) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(9) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania
określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(10) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do
wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy,
szyi i dekoltu;
A.61.1(11) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu
zgodnie z postawioną diagnozą;
A.61.1(14) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i
dekoltu w warunkach domowych;
A.61.2(1) przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów
twarzy;
A.61.2(3) przygotowuje klienta do wykonywania określonych
zabiegów upiększających twarzy;
A.61.2(5) dobiera metody i techniki wykonania określonych
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.2(7) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;

A.61.1(7)2. przestrzegać stosowania środków aseptycznych w pracy z klientem
A.61.1(7)3. przestrzegać stosowania środków antyseptycznych w pracy z klientem
A.61.1(9)1. zastosować odpowiednie preparaty kosmetyczne do cery, wieku i potrzeb w wykonywanych
określonych zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(10)1. zastosować aparaturę do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i
dekoltu uwzględniając rodzaj cery i wiek klienta
A.61.1(10)2. zastosować odpowiednie narzędzia do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy, szyi i dekoltu uwzględniając rodzaj cery i wiek klienta
A.61.1(10)3. zastosować odpowiednie przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy, szyi i dekoltu
A.61.1(11)2. wykonać zabieg pielęgnacyjny twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą
A.61.1(11)6. wykonać czynności w zabiegach pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu,
A.61.1(14)1. udzielić porady na temat preparatów kosmetycznych dostosowanych do wieku i cery, płci i
potrzeb klienta
A.61.1(14)5. udzielić wskazówek na tematy z zakresu kosmetyki i kosmetologii odnośnie profilaktyki
A.61.2(1)2. wykonać korektę twarzy klientce;
A.61.2(3)1. zorganizować stanowisko pracy wizażysty;
A.61.2(5)3. uwzględnić wskazania i przeciwwskazania do pracy stosując określone metody i techniki
wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(7)1. rozróżnić przeciwwskazania przy wykonaniu makijażu

A.61.2(9) wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu
zgodnie z potrzebami klienta;

A.61.2(9)1. rozróżnić metody i techniki stosowane w zabiegach upiększających twarzy, szyi i dekoltu
A.61.2(9)7. wykorzystać znajomość kosmetyków do makijażu
A.61.2(9)8. wykonać różne rodzaje makijażu
A.61.2(9)9. wykonać zabieg farbowania brwi i rzęs oraz regulację łuku brwiowego

A.61.2(11) udziela porad kosmetycznych w zakresie
wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w

A.61.2(11)6. udzielić porady dotyczącej makijażu, uwzględniając cechy indywidualne urody klienta
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warunkach domowych;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6)komunikuje się ze współpracownikami
A.62.1(1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;
A.62.1(2) przygotowuje klienta do określonego zabiegu
kosmetycznego ciała;
A.62.1(6) dobiera metody i techniki wykonania określonych
zabiegów kosmetycznych ciała;
A.62.1(7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania
określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
A.62.1(8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do
wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i
upiększających ciała;
A.62.1(12) udziela porad w zakresie wykonywania zabiegów
pielegnacyjnych i ciała w warunkach domowych;

KPS(1)4. zadbać o budowanie wizerunku i prestiżu zawodu w opinii społecznej
KPS(1)7. wyrazić szacunek wobec klientów, współpracowników, pracodawcy
KPS(5)3. zastosować techniki radzenia sobie ze stresem
KPS(6)2. wykorzystać pomoc i doświadczenie współpracowników w rozwiązywaniu trudności
zawodowych
KPS(7)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
OMZ(2)3.określić specyfikę przydzielonego zadania
OMZ(3)3. zastosować odpowiednie strategie kierowania zespołem
OMZ(3)4. przydzielić zadania członkom zespołu
OMZ(4)3. ocenić jakość wykonania zadań
OMZ(5)1. zastosować badanie opinii pracowników na temat warunków pracy
OMZ(6)1. zastosować techniki aktywnego słuchania w porozumiewaniu się ze współpracownikami
OMZ(6)2. zastosować zasady asertywności w porozumiewaniu się ze współpracownikami
OMZ(6)5. rozwiązać konflikty między współpracownikami
A.62.1(1)4. przygotować i wypełnić kartę klienta
A.62.1(1)6. ocenić stan skóry na podstawie wywiadu oraz analizy wzrokowej
A.62.1(2)3. przeprowadzić wywiad kosmetyczny wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(6)3. dobrać metody i techniki wykluczając przeciwwskazania
A.62.1(7)1. zastosować różne rodzaje preparatów podczas zabiegów kosmetycznych ciała
A.62.1(8)1. zastosować różne rodzaje aparatów kosmetycznych w zabiegach pielęgnacyjnych i
upiększających ciała
A.62.1(8)4. dobrać narzędzia i przybory zgodnie z potrzebami zabiegu
A.62.1(12)4. doradzić inne formy pielęgnacji wpływające na ciało: ruch, ćwiczenia fizyczne, dieta itp.
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A.62.2(1)2. dokonać diagnozy płytki paznokciowej i skóry dłoni i stóp
A.62.2(1)3. uwzględnić przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(2) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania A.62.2(2)1. dobrać preparaty kosmetyczne do określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(2)1. dobrać preparaty kosmetyczne do określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
A.62.2(5)1. wykorzystać narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni
i stóp
A.62.2(5) dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do
wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
A.62.2(5)1. wykorzystać narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni
i stóp
A.62.2(6)1. zaplanować wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp
A.62.2(6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp;
A.62.2(6)2. wykonać poszczególne czynności zgodnie z algorytmem postępowania w zabiegu
pielęgnacyjnym dłoni i stóp
A.62.2(8)2. wykonać poszczególne czynności zgodnie z algorytmem postępowania w zabiegu
upiększającym dłonie i stopy
A.62.2(8) wykonuje zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z
A.62.2(8)3. wykonać zabiegi upiększające paznokcie dłoni i stóp
potrzebami klienta;
A.62.2(8)4. wykluczyć przeciwwskazania do zabiegów upiększających dłonie i stopy
A.62.2(9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania
A.62.2(9)1. zaproponować preparaty do pielęgnacji skóry dłoni i stóp w warunkach domowych
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych;
A.62.2(1) określa przeciwwskazania do wykonania określonych
zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
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