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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 

wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu 

obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami.  

 

Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnych Szkołach SKK 

spółka z o.o. należy zaliczyć: 

 ⇒ ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności oraz 

postaw ukształtowanych w trakcie nauki; 

 ⇒ zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;  

⇒ nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych z działalnością praktyczną;  

⇒ profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki środowiska zawodowego, w którym będą 

zatrudnieni po ukończeniu nauki.  

 

Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna następować 

także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej konfrontację z 

rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny posiadanych umiejętności. 

Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy pozytywnych przekonań, co do 

własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, aby umacniać osobiste przekonanie o 

trafności wyboru tego właśnie zawodu. 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH przewiduje następujący rozkład czasowy w 

trakcie okresu nauki: 

POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA 

 

TERMIN PRAKTYKI 

ILOŚĆ GODZIN 

ZEGAROWYCH 

(60 minut) 

 

ILOŚĆ TYGODNI 

 

FORMA 

ZALICZENIA 

III-IV semestr 160 4 tyg. Zaliczenie na ocenę 
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Warunki osiągania celów 

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. 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK OPARTY O EFEKTY, KTÓRE MUSI OSIAGNĄĆ SŁUCHACZ (Zgodne z 

Podstawą Programową). 

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy  
1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy  

Słuchacz:  
1) przeprowadza wywiad z klientem;  
2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;  
3) ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;  
4) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi 
i dekoltu;  
5) przygotowuje klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;  
6) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem 
pielęgnacyjnym twarzy, szyi i dekoltu;  
7) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
twarzy, szyi i dekoltu;  
8) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i 
dekoltu;  
9) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych 
twarzy, szyi i dekoltu;  
10) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;  
11) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą;  
12) określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka, uwzględniając wskazania i 
przeciwwskazania do ich stosowania;  
13) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników 
fizykalnych;  
14) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.  

2. Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy  
Słuchacz:  
1) przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy;  
2) przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klienta;  
3) przygotowuje klienta do wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy;  
4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem 
upiększającym twarzy, szyi i dekoltu;  
5) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i 
dekoltu;  
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6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów 
upiększających twarzy, szyi i dekoltu;  
7) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i 
dekoltu;  
8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów upiększających 
twarzy, szyi i dekoltu;  
9) wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta;  
10) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów upiększających twarzy, 
szyi i dekoltu;  
11) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upiększających twarzy, 
szyi i dekoltu w warunkach domowych.  
 
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp  

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała. 
Słuchacz:  
1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;  
2) przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała;  
3) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała;  
4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem 
kosmetycznym ciała;  
5) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;  
6) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;  
7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych 
ciała;  
8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych i upiększających ciała;  
9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała zgodnie z postawioną diagnozą;  
10) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała z wykorzystaniem czynników fizykalnych;  
11) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała;  
12) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała w 
warunkach domowych.  

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

warunkach domowych.  

 

Na zakończenie realizacji programu opiekun praktyki zawodowej powinien wystawić ocenę, 

końcową opinię o pracy i postępach ucznia oraz udokumentować przebieg praktyki w 

dzienniczku praktyk. 
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