Rozkład materiału
dla zawodu technik usług kosmetycznych
Z zakresu kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy
z wykorzystaniem efektów wspólnych dla wszystkich zawodów – BHP, PDG, KPS, OMZ, efektów wspólnych dla zawodów w ramach obszaru – PKZ(A.aa)

Kosmetyka pielęgnacyjna
Zakodowane efekty z podstawy programowej
kształcenia dla zawodu technik usług
kosmetycznych

Temat zajęć

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
A.61.1(6) dobiera metody i środki dezynfekcji i
sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem
pielęgnacyjnym 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.

Przygotowanie
stanowiska
pracy do
wykonania
zabiegów
pielęgnacyjnych
twarzy, szyi
i dekoltu

BHP(8)stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
PKZ(A.aa)(17)stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań;

Przygotowanie
kosmetyczki do
pracy

Liczba
godzin
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Materiał nauczania

Środki
dydaktyczne

Fotel
kosmetyczny,
prześcieradło
Przygotowanie fotela
frotte,
zabiegowego.
prześcieradło
jednorazowe, koc
polarowy.
Stolik zabiegowy,
preparat do
Przygotowanie stolika
dezynfekcji
zabiegowego. Dezynfekcja.
sprzętu, ręcznik
papierowy.
Przygotowanie aparatury
Lampa lupa,
kosmetycznej potrzebnej do
wapozon,
zabiegu (sprawdzenie działania,
ultradźwięki, i
dezynfekcja).
inne.
Miseczki szklane,
plastikowe,
gumowe,
Przygotowanie preparatów,
pędzelek,
środków higienicznych, przyborów
szpatułki, płatki
i narzędzi kosmetycznych.
kosmetyczne,
mleczko, tonik,
peeling, maska.
Fartuszek
kosmetyczny, buty
Środki ochrony indywidualnej.
z zakrytymi
palcami,
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Zakres treści
Zakres treści
w
w
pierwszympodręczniku„WSTĘP drugimpodręczniku„TWARZ,
DO KOSMETYKI – PKZ(A.aa)”
SZYJA, DEKOLT – A.61.”

Dział I: Bezpieczeństwo
i higiena pracy,
Rozdział 2: Podstawy ergonomii i
higiena pracy

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 2: Warsztat pracy
kosmetyczki

Dział I: Bezpieczeństwo
i higiena pracy,
Rozdział 2: Podstawy ergonomii
i higiena pracy

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 2: Warsztat pracy

KPS(1)przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(7)przestrzega tajemnicy zawodowej.

rękawiczki
jednorazowe.

Predyspozycje osobowościowe
kosmetyczki.
Zabezpieczenie odzieży.
Przygotowanie
klientki do
zabiegu

1

Zabezpieczenie włosów.
Ułożenie klientki na fotelu
kosmetycznym.
Preparaty do demakijażu z
rozróżnieniem konsystencji
produktu

Demakijaż oczu i ust
PKZ(A.aa)(9)rozpoznaje rodzaje preparatów
kosmetycznych oraz określa ich zastosowanie;
PKZ(A.aa)(10)określa zastosowanie związków
chemicznych w preparatach kosmetycznych;
A.61.1.(9)rozpoznaje rodzaje preparatów
kosmetycznych oraz określa ich zastosowanie.

Demakijaż charakterystyka
pojęcia
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Demakijaż twarzy, szyi i dekoltu.
Rodzaje preparatów.

Tonizacja skóry

Prezentacje
multimedialne,
ankieta, testy.
Pelerynka
ochronna,
peniuar.
Opaska, czepek
jednorazowy.

kosmetyczki

Dział VI: W dialogu z klientką,
Rozdział 33:Porozmawiajmy!

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi i
dekoltu,
Rozdział 2: Warsztat pracy
kosmetyczki

Dział V: Podstawy chemii w
kosmetyce,
Rozdział 2: Surowce kosmetyczne i
ich działanie w kosmetykach,
Rozdział 4: Technologia emulsji
kosmetycznych

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 3: Demakijaż –
podstawa pielęgnacji

Koc polarowy.
Emulsje, kremy,
żele, płyny.
Płyn micelarny,
preparaty
bezwodne, płyn
dwufazowy, płatki
kosmetyczne.
Mleczko, emulsja,
miska plastikowa,
chusteczka do
demakijażu.
Tonik
kosmetyczny,
płatki
kosmetyczne.

Składniki aktywne zawarte w
preparatach do demakjiażu.
Wykonanie demakijaży oczu
Wykonanie demakijaży ust
A.61.1(9)dobiera preparaty kosmetyczne do
wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy, szyi i dekoltu;
A.61.1(11)wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i
dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą.

Wykonanie
demakijażu algorytm

Wykonanie demakijażu twarzy,
szyi i dekoltu
10
Wykonanie tonizacji skóry
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Przygotowany
fotel kosmetyczny,
stolik zabiegowy z
potrzebnymi na
nim preparatami,
przyborami i
środkami
higienicznymi
na stoliku
potrzebne
preparaty
kosmetyczne

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 3: Demakijaż –
podstawa pielęgnacji

Cera normalna. Rozpoznanie,
cechy charakterystyczne, sposoby
pielęgnacji.

Cera sucha. Rozpoznanie, cechy
charakterystyczne, sposoby
pielęgnacji.
PKZ(A.aa)(1)określa budowę anatomiczną oraz
fizjologię skóry i jej przydatków;
PKZ(A.aa)(2) rozpoznaje rodzaj skóry.

Charakterystyka
podstawowych
rodzajów cer.
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Cera tłusta. Rozpoznanie, cechy
charakterystyczne, sposoby
pielęgnacji.

Cera mieszana. Rozpoznanie,
cechy charakterystyczne, sposoby
pielęgnacji.

PKZ(A.aa)(1)określa budowę anatomiczną oraz
fizjologię skóry i jej przydatków;
PKZ(A.aa)(2) rozpoznaje rodzaj skóry.

Inne rodzaje
cery.
Charakterystyka

3

Etiologia powstania

3

Zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
Zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

prezentacje

20

zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
Cera naczyniowa. Rozpoznanie,
cechy charakterystyczne, sposoby technika usług
kosmetycznych,
pielęgnacji.
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Cera dojrzała. Rozpoznanie, cechy Podręcznik do
charakterystyczne, sposoby
technika usług
pielęgnacji.
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Cera atroficzna. Rozpoznanie,
Podręcznik do
cechy charakterystyczne, sposoby technika usług
pielęgnacji.
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Cera wrażliwa. Rozpoznanie,
Podręcznik do
cechy charakterystyczne, sposoby technika usług
pielęgnacji.
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje

4

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Skóra odwodniona. Rozpoznanie,
cechy charakterystyczne, sposoby
pielęgnacji.

Skóra męska. Rozpoznanie, cechy
charakterystyczne, sposoby
pielęgnacji.

Cera palacza. Rozpoznanie, cechy
charakterystyczne, sposoby
pielęgnacji.

Budowa skóry
PKZ(A.aa)(2)rozpoznaje rodzaj skóry;
PKZ(A.aa)(6) rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze
oraz przydatkach skórnych;
A.61.1(4)określa przeciwwskazania do wykonania
określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i
dekoltu.

Skóra i jej
defekty.
Wprowadzenie
do budowania
diagnozy
kosmetycznej

10

Defekty skóry
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zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział II:Podstawy anatomii,
Rozdział 1: Ogólna budowa
i funkcja skóry

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Dział III:Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

prezentacje

Przeciwwskazania do zabiegów
pielęgnacyjnych

PKZ(A.aa)(5)diagnozuje stan skóry i przydatków
skórnych;
PKZ(A.aa)(6)rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze
oraz przydatkach skórnych;
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;
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;

zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje

Dział VI: W dialogu z klientką,
Rozdział 33: Porozmawiajmy!

Wywiad kosmetyczny
Karta klienta. Umiejętność
konstruowania własnej karty na
potrzeby gabinetu kosmetycznego

Diagnostyka
kosmetyczna ocena stanu
skóry, aparatura
kosmetyczna.
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Zastosowanie aparatury
diagnostycznej

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

6

Dział V:Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

Przykładowy
formularz karty z
podręcznika

zajęcia
teoretyczne zdjęcia aparatów
zajęcia praktyczne
-w przypadku, gdy
szkoła posiada
aparaturę

Dział II:Podstawy anatomii,
Rozdział 1: Ogólna budowa
i funkcja skóry

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 4: Diagnostyka
kosmetyczna

jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

Złuszczanie naturalne jako proces
zachodzący w komórkach.

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

Peeling - sposób
na oczyszczanie
skóry
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Substancje złuszczające skórę.

Wskazania i przeciwwskazania do
stosowania peelingów.

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)(13)rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane
podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
A.61.1(9)dobiera aparaturę, narzędzia i przybory 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.

Podział peelingów uwzględniający
głębokość działania. Omówienie
ich działania
Klasyfikacja
peelingów

30

Podział peelingów ze względu na
metodę złuszczania. Omówienie
ich działania

7

zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia praktyczne
z wykorzystaniem
aparatury
kosmetycznej
dostępnej w

Dział II:Podstawy anatomii,
Rozdział 2: Przenikanie substancji
przez skórę

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 5: Peeling
Dział V:Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział V:Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 5: Peeling
Dział III: Fizykoterapia
w kosmetyce

szkole, np. peeling
kawitacyjny,
mikrodermabrazja,
brushing

Złuszczanie chemiczne. Eksfoliacja
kwasami.

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

zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje

Dział V:Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 5: Peeling

Dobór peelingu do danego typu
cery

Algorytm
wykonania
peelingu
podczas zabiegu
pielegnacyjnego

15
wykonanie zabiegu zgodnie z
techniką wymaganą dla danego
rodzaju peelingu.

fotel kosmetyczny,
stolik zabiegowy z
akcesoriami,
Dział V:Podstawy chemii w
rodzaj peelingu kosmetyce
preparatu, rodzaj
aparatury
kosmetycznej

lampa lupa,
aparatura
diagnostyczna
preparaty
potrzebne do
zabiegu
Algorytm wykonania zabiegu.
oczyszczania i
Analiza poszczególnych etapów
pielęgnacji skóry,
pracy w zależności od rodzaju cery aparatura
i problemów z nią związanych
kosmetyczna, np.
wapozon,
darsonval,
łyżeczka UNNY,

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 6:Zabiegi pielęgnacyjne
w gabinecie kosmetycznym

Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu

Manualne
oczyszczanie
skóry

40

8

Dział III: Fizykoterapia
w kosmetyce

Dział V:Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział III: Fizykoterapia
w kosmetyce

dekoltu;
A.61.1(9)dobiera preparaty kosmetyczne 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(13)wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i
dekoltu z wykorzystaniem czynników fizykalnych;

środki higieniczne

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;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.
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;

Preparaty
kosmetyczne
niezbędne w
wykonaniu
zabiegu
pielęgnacyjnego
twarzy

20

Rodzaje masek i ich zastosowanie
praktyczne. Sposoby aplikacji,
technika wykonania
poszczególnych masek
kosmetycznych

9

zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje

Dział V:Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 6: Zabiegi
pielęgnacyjne w gabinecie
kosmetycznym
Dział III: Fizykoterapia
w kosmetyce

Ampułki i serum

Substancje czynne pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego.

Witaminy, zioła, mikro i
makroelementy

PKZ(A.aa)(13) rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane
podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
PKZ(A.aa)(14)stosuje przepisy sanitarnoepidemiologiczne 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;
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;

Zabiegi
pielęgnacyjne
na twarz, szyję i
dekolt z
uwzględnieniem
rodzaju cery

Algorytm wykonania zabiegu dla
cery normalnej, suchej, tłustej,
mieszanej, wrażliwej, dojrzałej.
Wskazania i przeciwwskazania do
zabiegów
80

Masaż twarzy, szyi i dekoltu

Wykorzystanie aparatury
kosmetycznej

10

zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
preparaty
potrzebne do
zabiegu w
zależności od
rodzaju cery,
środki higieniczne,
przybory i sprzęt
kosmetyczny
oliwka do masażu
twarzy, wapozon
ultradźwięki,
mezoterapia
bezigłowa,
mikrodermabrazją,
bio lifting, fale
rafiowe

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 6: Zabiegi
pielęgnacyjne w gabinecie
kosmetycznym
Dział V:Podstawy chemii w
kosmetyce
Dział III: Fizykoterapia
w kosmetyce

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;
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(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;
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
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jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

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)(15)korzysta z różnych źródeł informacji
dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych;
PKZ(A.aa)(16)przeprowadza wywiad z klientem;
A.61.1(14)udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy,
szyi i dekoltu w warunkach domowych;

Dieta, właściwe odżywianie,
suplementacja
Poradnictwo i
profilaktyka
kosmetyczna

25
Pielęgnacja cery w warunkach
domowych; zdrowy styl życia, ruch
fizyczny,
Właściwa pielęgnacja cery w
warunkach domowych

SUMA

320

12

zajęcia o
charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych,
cz. I i II, tablica,
projektor,
prezentacje
uczennic, filmy
instruktażowe

Dział IV: Podstawy żywienia w
kosmetyce

Dział V:Podstawy chemii w
kosmetyce
Dział VI:W dialogu z klientką

Dział I: Kosmetyka
pielęgnacyjna twarzy, szyi
i dekoltu,
Rozdział 7:Poradnictwo
i profilaktyka kosmetyczna

Wizaż
Zakodowane efekty z podstawy
programowej kształcenia dla
zawodu technik usług
kosmetycznych

Temat zajęć

PKZ(A.aa)(1)określa budowę
anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej
przydatków;
PKZ(A.aa)(9)rozpoznaje rodzaje
preparatów kosmetycznych oraz
określa ich zastosowanie;
Pielęgnacja oka
A.61.1(11)wykonuje zabiegi
pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu
zgodnie z postawioną diagnozą;
A.61.2(3)przygotowuje klienta do
wykonywania określonych zabiegów
upiększających twarzy;
A.61.1(11)wykonuje zabiegi
pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu
zgodnie z postawioną diagnozą;
A.61.2(9)wykonuje zabiegi upiększające
twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z
potrzebami klienta;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny
w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki
podejmowanych działań;
Zabiegi pielęgnacyjne
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; na oczy
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;

Liczba
godzin

Materiał nauczania

Środki dydaktyczne

Budowa oka i aparatu łzowego jego funkcje
Choroby i dolegliwości oczu.
10
Pielęgnacja oczu w warunkach
domowych

Zakres treści
Zakres treści
w
w
pierwszympodręczniku„WSTĘP drugimpodręczniku„TWARZ,
DO KOSMETYKI – PKZ(A.aa)”
SZYJA, DEKOLT – A.61.”
Dział II: Podstawy anatomii

zajęcia o charakterze
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych, cz. I i
II, tablica, projektor,
filmy instruktażowe

Dział III: Podstawy diagnostyki
dermatologicznej

Dział VI: W dialogu z klientką

Dział V: Podstawy chemii w
kosmetyce

15

Algorytm postępowania:
zastosowanie płatów
kolagenowych, rozjaśnających, i in.
Maski algowej, masaż okolicy oka.

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu

13

zajęcia praktyczne,
preparaty do
pielęgnacji oczu
dostępne na rynku

Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 8:Pielęgnacja oczu i ich
oprawy

Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 8:Pielęgnacja oczu i ich
oprawy

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;
OMZ(6) komunikuje się ze
współpracownikami.
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 Farbowanie brwi i rzęs
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(9)wykonuje zabiegi upiększające
twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z
potrzebami klienta;
Regulacja łuku
brwiowego
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;

Analiza kształtu oka i łuku
brwiowego. Wyznaczanie łuku
brwiowego.
Wskazania i przeciwwskazania do
farbowania brwi i rzęs
Środki do farbowania.
Algorytm wykonania zabiegu.

zajęcia praktyczne,
fotel kosmetyczny,
lampa lupa, henna w
różnych kolorach,
woda utleniona 3%,
podkłady do henny,
narzędzia, przybory i
środki higieniczne

Dział V: Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział V: Podstawy chemii w
kosmetyce

30

Algorytm wykonania zabiegu.
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penseta, lampa lupa,
płatek kosmetyczny

Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 8:Pielęgnacja oczu i ich
oprawy

Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 8:Pielęgnacja oczu i ich
oprawy

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;
OMZ(6) komunikuje się ze
współpracownikami.
A.61.2(6)dobiera i stosuje preparaty
kosmetyczne 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(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.61.2(1)przestrzega zasad
korygowania kształtu i elementów
twarzy;
A.61.2(3)przygotowuje klienta do
wykonywania określonych zabiegów

Akcesoria do
wykonania makijażu

Omówienie wszystkich
preparatów kosmetycznych oraz
narzedzi i akcesoriów do
wykonania pełnego makijażu.
10
Pędzle do wykonania makijażu

Modelowanie twarzy w zależności
od jej kształtu
Przygotowanie do
wykonania makijażu

10
Korekta niedoskonałości skóry
twarzy

Wykonanie makijażu

50

Algorytm wykonania makijażu.
Pokaz i wykonanie. Porady
kosmetyczne.
Makijaż oka w zależności od jego
kształtu
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zajęcia o charakterze
pokazowym - analiza
ofert z różnych firm
kosmetyczych
dostępnych w szkole
zajęcia o charakterze
pokazowym - analiza
ofert z różnych firm
kosmetyczych
dostępnych w szkole

Dział V: Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 9:Kufer wizażystki

Dział V: Podstawy chemii w
kosmetyce

Dział V: Podstawy chemii w
zajęcia o charakterze
kosmetyce
teoretycznym.
Podręcznik do
technika usług
kosmetycznych, cz. II,
tablica, projektor, filmy
instruktażowe
stanowisko wizażowe z Dział V: Podstawy chemii w
kosmetyce
odpowiednim
oświetleniem,
kosmetyki niezbędne
do wykonania

Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 9:Kufer wizażystki
Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 10:Wykonywanie
makijażu
Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 10: Wykonywanie
makijażu

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;

makijażu,

Makijaże okazjonalne. Pokaz i
wykonanie.

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
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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;
OMZ(6) komunikuje się ze
współpracownikami.
A.61.2(2)przeprowadza analizę
kolorystyczną typu urody klienta;
A.61.2(11)udziela porad kosmetycznych
w zakresie wykonywania zabiegów
upiększających twarzy, szyi i dekoltu w
warunkach domowych
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;

Dział V: Podstawy chemii w
kosmetyce
Barwa, walor, odcień.

Typy kolorystyczne, typy urody.

Analiza kolorystyczna
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Dobór makijażu, stylizacji do
określonego typu urody. Porady
kosmetyczne

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu
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chusty do analizy
kolorystycznej,
stanowisko wizażowe z
odpowiednim
oświetleniem,
kosmetyki niezbędne
do wykonania
makijażu,
filmy instruktażowe,
pokazowe

Dział II: Kosmetyka upiększająca
twarzy - wizaż
Rozdział 11:Analiza
kolorystyczna

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;
OMZ(6) komunikuje się ze
współpracownikami.
SUMA

145
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