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Zawód fryzjer 

Fryzjer to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi, kreatywni, cenią 

sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki.  

Fryzjer w swojej codziennej pracy wykonuje usługi:  

 strzyżenia damskiego,  

 strzyżenia męskiego, w tym także wąsów i brody, 

 modelowania fryzur,  

 koloryzacji z wykorzystaniem różnorodnych technik i 

materiałów, 

 profesjonalnej pielęgnacji włosów, 

 doboru kształtu fryzury i koloru do urody klientki lub 

klienta.  

Absolwent branżowej szkoły I stopnia jest przygotowany do pracy jako FRYZJER-STYLISTA, 

prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego lub zajmowania się sprzedażą i dystrybucją 

materiałów i sprzętu fryzjerskiego.  

Jest to praca dla osób, dla których fryzjerstwo, stylizacja, kreowanie wizerunku są pasją. 

Fryzjerzy poza salonami fryzjerskimi, znajdują także zatrudnienie w charakteryzatorniach 

teatrów i oper, w telewizji, agencjach modelek, przy pokazach mody.  
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Przeczytaj, co mówią o swojej pracy fryzjerzy,                  

którzy osiągnęli sukces: 

 

Katarzyna Blaszko - właściciel salonu Szalone Nożyczki 

 Salon Szalone Nożyczki tworzą pozytywni perfekcjoniści. Dążymy 

do tego by być najlepszym w swojej dziedzinie i świadczyć usługi 

zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Zajmujemy się 

przede wszystkim wydobywaniem piękna z naszych klientek, jak 

również uczestniczymy w ciekawych projektach charytatywnych i 

artystycznych.  

 Nasi klienci są osoby ceniące wysoką jakość usługi i doradztwa w 

zakresie doboru fryzury i pielęgnacji włosów.  

 Zatrudniamy fryzjerów z pasją, którzy chcą ciągle doskonalić swoje umiejętności. 

Osoby, które chcą tworzyć domową atmosferę w miejscu pracy. Wśród naszych 

fryzjerów mamy troje absolwentów szkoły ZDZ!  

 Każdy dzień w życiu salonu jest inny, spotykamy codziennie nowych ludzi i pomagamy 

im polubić swoje włosy, poprawić samopoczucie. Z biegiem lat stajemy się ważną 

częścią w życiu naszych klientek. Towarzyszymy im w najważniejszych dniach w życiu: 

studniówka, ślub, itd.  

 Ogromną satysfakcję w prowadzeniu salonu daje też praca z młodymi fryzjerami, 

czasem nie do końca wierzącymi w swoje umiejętności, którzy rozwijają skrzydła i 

stają się świetnymi fachowcami. Dlatego też chętnie zapraszamy uczniów technikum 

ZDZ na praktyki. 

Marzena Ostrowska - właściciel salonów KAMELEON w Białymstoku 

 Fryzjer to zawód bardzo wszechstronny, który daje duże 

możliwości rozwoju. Wymusza na nas ciągłą edukację, dzięki 

czemu jesteśmy na bieżąco z modą i najnowszymi trendami. A to 

sprawia, że wychodzący z naszego salonu klient czuje się 

wyjątkowo. 

 Zawód, który wykonuję daje mi możliwość podróżowania po 

całym świecie. Inspiracje czerpię właśnie z tych podróży. Mam 

możliwość poznania najnowszych trendów we fryzjerstwie i 

modzie oraz przyjrzenia się pracy najlepszych światowych stylistów fryzur. Przy okazji 

zwiedzam, podziwiam architekturę, ale też obserwuję mieszkańców danego kraju. 

Wracam naładowana pozytywną energią i z głową pełną pomysłów. 
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Nauka w branżowej szkole 

W naszej szkole będziesz zdobywał zawód ucząc się następujących przedmiotów:   

 podstawy fryzjerstwa i techniki fryzjerskie,  
 stylizacja,działalność usługowa we 

fryzjerstwie, 
 usługi fryzjerskie – zajęcia praktyczne.  

 
Większość zajęć jest realizowana w formie praktyk 
realizowanych na pracowniach szkolnych.  
Uczniowie mają do dyspozycji następujące 
pracownie: 
 

 trzy w pełni wyposażone pracownie 
fryzjerskie,  

 pracownia technik fryzjerskich,  
 pracownia kosmetyczna.  

 
Na koniec nauki uczniowie zdają egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie 

zdany egzamin oraz ukończenie szkoły dają tytuł 

fryzjera.  

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwenci 

mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia oraz 

po ukończeniu szkoły przystąpić do matury.  

 

Poza nauką przedmiotów obowiązkowych w naszej szkole 

uczniowie dodatkowo:   

 odbywają płatne staże zawodowe w salonach 

fryzjerskich lub fryzjersko - kosmetycznych.  

 uczestniczą w warsztatach wizażu, przedłużania rzęs, 

stylizacji paznokci.  

 uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez 

mistrzów fryzjerstwa, szefów salonów fryzjerskich. 
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 wyjeżdżają na targi 

fryzjersko-kosmetyczne, 

 wyjeżdżają na zagraniczne 

staże fryzjerskie do 

Hiszpanii i Portugalii,  

 biorą udział w konkursach 

szkolnych i międzyszkolnych 

 uczestniczą w imprezach 

charytatywnych, pokazach 

mody i innych  

przedsięwzięciach 

angażujących umiejętności 

fryzjerskie. 

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI: 

Klasa I C - Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej,  
          nauka trwa 3 lata, zawód: fryzjer 

   

JJ ee ss tt ee śś mm yy   ss zz kk oo łł ąą   nn ii ee pp uu bb ll ii cc zz nn ąą     

zz   uu pp rr aa ww nn ii ee nn ii aa mm ii   ss zz kk oo łł yy   pp uu bb ll ii cc zz nn ee jj   

Nauka w naszej szkole jest BBB EEE ZZZ PPP ŁŁŁ AAA TTT NNN AAA !!! !!! !!!    

Rekrutacja  do Technikum ZDZ odbywa się poprzez sekretariat szkoły  

podanie do pobrania: https://www.zdz.bialystok.pl/szkoly/rekrutacja.html 

UWAGA !!! Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce                                    

otrzymują stypendium Prezesa ZDZ 
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Kryteria punktowane przy rekrutacji:  

Punktowane przedmioty:  
- j. polski,  
- matematyka,  
- plastyka 
- oraz najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, 
chemia, fizyka, geografia, historia, wos, informatyka, język obcy.  
- Punkty zdobyte z przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty 
- Punkty zdobyte za szczególne osiągnięcia oraz działalność społeczna / wolontariat.  
 

Wymagane dokumenty: 

• podanie o przyjęcie do szkoły  
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
• wyniki egzaminu ósmoklasisty 
• dwa zdjęcia 

 zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w 
zawodzie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Szkoły ZDZ Białystok 

Sekretariat - pokój nr 3 na parterze 

ul. Sienkiewicza 77, tel. 85 675 24 91 

szkoly@zdz.bialystok.pl 

www.szkolyzdz.pl 

 


