TECHNIK STYLISTA 311946
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik stylista powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji MOD.03 Projektowanie, wytwarzanie wyrobów odzieżowych:
a) projektowania wyrobów odzieżowych,
b) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
c) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
d) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
e) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
f) wykonywania wyrobów odzieżowych;
2) w zakresie kwalifikacji MOD.15.Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku:
a) stylizowania sylwetki – ubiór fryzura makijaż, akcesoria,
b) doboru tematycznego fryzury, ubioru i makijażu do kreowanego wizerunku,
c) doboru ubioru i fryzury do kształtu sylwetki,
d) prowadzenia własnej działalności w zakresie stylizacji i kreacji wizerunku.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW
Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów
odzieżowych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i 1)
posługuje
się
terminologią
dotyczącą
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną bezpieczeństwa
i
higieny
pracy,
ochrony
środowiska i ergonomią
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
2)
wymienia
przepisy
prawa
dotyczące
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy,
ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
3) określa warunki organizacji pracy zapewniające
wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed
zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
4) określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód
w środowisku
5) opisuje wymagania dotyczące ergonomii
2) charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz 1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie
służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony ochrony pracy i ochrony środowiska
środowiska
2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz
służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska
3) opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz 1) wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
pracy
2) wymienia prawa i obowiązki pracownika w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3)
omawia
konsekwencje
nieprzestrzegania
obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
4) określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 1) wymienia czynniki szkodliwe w środowisku pracy
występujące w środowisku pracy oraz sposoby 2) opisuje źródła i rodzaje zagrożeń występujących w
zapobiegania im
środowisku pracy
3) opisuje wymagania ograniczające wpływ
czynników szkodliwych i uciążliwych na organizm
człowieka

5) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych

6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

8) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego

MOD.03.2. Podstawy odzieżownictwa
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) charakteryzuje grupy wyrobów odzieżowych

2) charakteryzuje właściwości surowców i wyrobów

4) opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i
zdrowia w miejscu pracy
5) wyjaśnia pojęcia: wypadek przy pracy, choroba
zawodowa
6) wymienia objawy typowych chorób zawodowych
1) opisuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych
2) dobiera środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac
1) opisuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy na
stanowisku pracy
2) identyfikuje znaki informacyjne dotyczące ochrony
przeciwpożarowej
3) wskazuje zastosowanie gaśnic na podstawie
znormalizowanych oznaczeń literowych
4) opisuje zasady zachowania podczas wykonywania
zadań zawodowych z użyciem urządzeń podłączonych
do sieci elektrycznej
5) opisuje zasady ochrony przeciwpożarowej
6) wyjaśnia zasady prowadzenia gospodarki
odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz w
zakresie ochrony powietrza
7) wyjaśnia zasady recyklingu zużytych materiałów
pomocniczych
1) stosuje zasady organizacji stanowisk pracy
związanych z użytkowaniem urządzeń
2) opisuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska
pracy
3) określa działania zapobiegające powstawaniu
pożaru lub innego zagrożenia na stanowisku pracy
4) korzysta z instrukcji obsługi urządzeń technicznych
podczas wykonywania zadań zawodowych
1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na
stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie
analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i
miejsce wypadku
4) układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
5) powiadamia odpowiednie służby
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie,
oparzenie
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
nieurazowych
stanach
nagłego
zagrożenia
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na
fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) opisuje wyroby odzieżowe w zależności od
przeznaczenia, takie jak: bieliźniane, sportowe,
wieczorowe, koktajlowe i niemowlęce
2) rozróżnia wyroby odzieżowe w zależności od
technologii wytwarzania, takie jak: wyroby odzieżowe
z tkanin, materiałów powlekanych, dzianin i włóknin
1) wymienia surowce i wyroby włókiennicze

włókienniczych

3) wykonuje badania
włókienniczych

surowców

i

wyrobów

4) opracowuje kompozycje kolorystyczne

5) charakteryzuje zasady wykonywania pomiarów
krawieckich

6) stosuje maszyny i urządzenia w procesie
wytwarzania wyrobów odzieżowych

2) posługuje się metodami identyfikacji włókien
3) identyfikuje rodzaje włókien na podstawie opisu,
rysunków przekrojów i właściwości
4) określa właściwości fizyczne i chemiczne
włókien
5) określa właściwości technologiczne włókien
6) określa wpływ właściwości włókien na cechy
użytkowe wyrobów włókienniczych
7) wskazuje zastosowanie włókien
8) rozróżnia tkaniny i rozpoznaje ich własności
użytkowe
9) rozróżnia wyroby dziane i wskazuje ich
zastosowanie
10) wymienia różnice między włókniną, przędziną i
tkaniną oraz wskazuje ich zastosowanie
11) rozróżnia wyroby włókiennicze, takie jak: filce,
wyroby laminowane i powlekane oraz wskazuje ich
zastosowanie
1) określa celowość wykonywania badań surowców i
wyrobów włókienniczych
2) rozpoznaje urządzenia i przyrządy do badań
organoleptycznych
surowców
i
wyrobów
włókienniczych
3)
opisuje
parametry
budowy
wyrobów
włókienniczych
4) określa właściwości wyrobów włókienniczych na
podstawie badań organoleptycznych
5) wymienia wskaźniki użytkowe wyrobów
włókienniczych
6) określa zastosowanie wyrobów włókienniczych w
oparciu o wyniki badań organoleptycznych
7) stosuje metody badań organoleptycznych
surowców i wyrobów włókienniczych
1) rozróżnia barwy zasadnicze, pochodne i neutralne
2) klasyfikuje barwy w zależności od kontrastu,
jasności i temperatury (ciepłe i zimne)
3) opisuje układy barw i kompozycji kolorystycznych
4) dobiera kompozycje barw dopełniających i
kontrastowych
5) dobiera kolorystykę do projektowanych wyrobów
odzieżowych, typów sylwetki i urody
6) rozpoznaje barwy złamane i zgaszone
7) rozpoznaje zestawienia tonalne i chromatyczne
8) proponuje zestawienia wzorów i kolorów w
projektach wyrobów odzieżowych
9) stosuje układy barw kompozycji kolorystycznych
10) stosuje techniki rysunkowe i malarskie podczas
tworzenia kompozycji kolorystycznych
1) określa przybory i przyrządy do wykonywania
pomiarów krawieckich
2) rozpoznaje znaki i symbole krawieckie
3) dobiera rodzaj pomiaru krawieckiego w zależności
od rodzaju wykonywanych wyrobów odzieżowych
4) stosuje przybory i przyrządy do wykonywania
pomiarów krawieckich
5) zapisuje wyniki pomiarów krawieckich z
zastosowaniem symboli krawieckich
1) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane
podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych w
różnych fazach procesu technologicznego

7) określa sposoby konserwacji materiałów i wyrobów
odzieżowych

8) posługuje się normami i stosuje procedurę oceny
zgodności

MOD.03.3. Projektowanie wyrobów odzieżowych
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) wykonuje podstawowe projekty plastyczne
wyrobów odzieżowych

2) określa materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i
materiały zdobnicze

2) stosuje maszyny i urządzenia przygotowawcze i
krojcze
3) stosuje maszyny i urządzenia w krojowni
4) stosuje maszyny i urządzenia podczas wytwarzania
wyrobów odzieżowych w szwalni
5) stosuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie
obróbki parowo-cieplnej
6) określa mechanizmy w maszynach szwalniczych
7) stosuje oprzyrządowanie maszyn szwalniczych
1) rozpoznaje i stosuje znaki informujące o sposobie
konserwacji wyrobu odzieżowego
2) dobiera sposoby konserwacji w zależności od
składu surowcowego
3) dobiera sposoby usuwania plam i zabrudzeń z
wyrobu odzieżowego w zależności od ich
pochodzenia i rodzaju wykończenia wyrobu
1) wymienia cele normalizacji krajowej
2) wyjaśnia czym jest norma i wymienia cechy normy
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
europejskiej i krajowej
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i
procedur oceny zgodności
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) analizuje aktualne trendy w modzie
2) korzysta z projektów plastycznych wyrobów
odzieżowych dostępnych w różnych źródłach
3) odczytuje projekty plastyczne wyrobów
odzieżowych
4) wskazuje znaczenie kolorów w projektowanych
wyrobach odzieżowych
5) rozróżnia typy sylwetki i podstawowe typy urody
6) dobiera materiały odzieżowe do wyrobów
odzieżowych na podstawie projektów
7) dobiera dodatki krawieckie na podstawie projektów
wyrobów odzieżowych
8) dobiera fason i rodzaj tkaniny w zależności od typu
sylwetki
9) sporządza podstawowy projekt plastyczny wyrobu
odzieżowego
1) dobiera metody zdobienia elementów wyrobów
odzieżowych
2) stosuje materiały odzieżowe, takie jak:
wzmacniające,
usztywniające,
wypełniające,
termoizolacyjne i podszewkowe w zależności od
przeznaczenia
3) rozróżnia materiały odzieżowe na podstawie
opisów, rysunków i oznaczeń zawartych w normach i
dokumentacji technologicznej
4) określa właściwości materiałów odzieżowych ze
względu na ich przeznaczenie, takie jak: tkanina
sukienkowa, płaszczowa i podszewka, na podstawie
opisów, rysunków i oznaczeń zawartych w normach i
dokumentacji technologicznej
5) dobiera dodatki krawieckie ze względu na
przeznaczenie, takie jak: nici i guziki na podstawie
opisów, rysunków i oznaczeń zawartych w normach i
dokumentacji technologicznej
6) stosuje zasady doboru materiałów i dodatków

3) wykonuje rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów
odzieżowych

4) wykonuje pomiary krawieckie

5) wykonuje konstrukcje spódnicy, bluzki i spodni

6) wykonuje modelowanie form wyrobu odzieżowego

7) wykonuje szablony wyrobów odzieżowych

8)
wykonuje
odzieżowych

rysunki

techniczne

wyrobów

krawieckich z uwzględnieniem ich właściwości
użytkowych
7) stosuje nowatorskie metody zdobienia elementów
wyrobów odzieżowych
1) rozpoznaje rysunki żurnalowe i modelowe
wyrobów odzieżowych
2) odczytuje informacje zawarte na rysunkach
żurnalowych i modelowych w dokumentacji wyrobów
odzieżowych
3) odczytuje elementy rysunków żurnalowych, takie
jak: fałda, marszczenie i długość wyrobu
4) odczytuje rysunki modelowe, takie jak: cięcia
technologiczne, miejsce stębnowania, wykończenie i
zapięcia
5) sporządza rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów
odzieżowych na podstawie opisu modelu
1) stosuje znaki i symbole krawieckie podczas
wykonania pomiarów krawieckich określa zasady
wykonania pomiarów krawieckich
2) posługuje się przyborami i przyrządami do
wykonania pomiarów krawieckich
3)
posługuje
się
tabelami
wymiarów
antropometrycznych
4) wskazuje pomiary krawieckie do wykonania
określonych wyrobów odzieżowych
5) wykonuje pomiary krawieckie dla figur
nietypowych
1)
posługuje
się
tabelami
wymiarów
antropometrycznych podczas wykonywania siatek
konstrukcyjnych
2) oblicza wielkość odcinków konstrukcyjnych i
dodatku konstrukcyjnego w zależności od rodzaju
wyrobu
3) oblicza wielkość odcinków konstrukcyjnych i
dodatku konstrukcyjnego na figury z wadami postawy
4) wykonuje siatkę konstrukcyjną wyrobów
odzieżowych, takich jak: spódnice, spodnie i bluzki
5) wykonuje formy wyrobu odzieżowego
6) wykonuje konstrukcję form odzieżowych dla figur
z wadami postawy
1) wskazuje sposoby modelowania form wyrobu
odzieżowego na podstawie rysunku żurnalowego lub
modelowego
2) wykonuje modelowanie wtórne lub przestrzenne
spódnicy rozkloszowanej, poszerzonej i z fałdami,
żakietu, rękawów krótkich i długich, kołnierzy, spodni
typu „dżinsy” i sukni typu „princessa", kimono i
raglan
3) wykonuje modelowanie form na figury z wadami
postawy, takie jak: bluzki z cięciem pionowym lub
poziomym, spódnice rozkloszowane i spodnie typu
„dżinsy”
1) wskazuje różnicę między formą a szablonem
odzieżowym
2) rozpoznaje szablony wyrobów odzieżowych
3)
określa
zastosowanie
szablonu
wyrobu
odzieżowego
4) opisuje szablony wyrobów odzieżowych
1) rozpoznaje symbole odzieżowe stosowane w
rysunku technicznym odzieżowym

9)
wykonuje
odzieżowych

układy

szablonów

wyrobów

10)
charakteryzuje
metody
wykończania
uszlachetniania wyrobów odzieżowych

i

MOD.03.4. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych

2) ocenia zapotrzebowanie na materiały odzieżowe i
dodatki krawieckie do wykonania wyrobów
odzieżowych

3) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych

4) obsługuje maszyny i urządzenia szwalnicze

2) odczytuje informacje z rysunków instruktażowych
wykonania węzłów technologicznych wyrobu
odzieżowego
3) stosuje zasady wykonania rysunku technicznego
wyrobów odzieżowych
4) stosuje programy komputerowe do sporządzania
rysunków technicznych wyrobów odzieżowych
1) rozróżnia rodzaje układów szablonów
2) dobiera układy szablonów w zależności od rodzaju
materiału
3) sporządza układy szablonów do rozkroju wyrobów
odzieżowych
1) opisuje metody wykończania i uszlachetniania
wyrobów odzieżowych
2) dobiera metody wykończania i uszlachetniania
wyrobów odzieżowych
3) stosuje metody wykończania i uszlachetniania
wyrobów odzieżowych
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) odczytuje rysunek modelowy
2) posługuje się rysunkiem technicznym wyrobu
odzieżowego
3) odczytuje rysunki instruktażowe węzłów
technologicznych wyrobu odzieżowego
4) określa typy i metody produkcji na podstawie
dokumentacji wyrobu odzieżowego
5) opisuje systemy organizacji produkcji
6) wykonuje operacje technologiczne zgodnie z
dokumentacją wyrobu odzieżowego
1) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i
dodatków krawieckich podczas wykonywania
wyrobów odzieżowych
2) określa zapotrzebowanie na dodatki krawieckie
3) oblicza zapotrzebowanie na materiały odzieżowe
do
wykonania
określonej
liczby
wyrobów
odzieżowych
4) oblicza ilość materiałów odzieżowych i liczbę
dodatków krawieckich potrzebnych do wykonania
przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych
1) określa sposoby dokonywania rozkroju materiałów
odzieżowych
2) dobiera sposoby dokonywania rozkroju materiałów
odzieżowych
3) dobiera urządzenia, narzędzia i przyrządy do
rozkroju materiałów odzieżowych
4) przygotowuje układy szablonów elementów
wyrobów odzieżowych na materiale
5) rozkroi materiał odzieżowy korzystając z szablonu
6) sortuje odpady powstałe podczas rozkroju materiału
w zależności od wielkości wypadu i składu
surowcowego
1) wymienia maszyny szwalnicze stosowane do
wykonania określonych operacji technologicznych
2) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania
wyrobów odzieżowych
3) ustawia parametry szycia zgodnie z dokumentacją
techniczną wyrobu odzieżowego
4) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych do

5) stosuje ściegi ręczne i maszynowe podczas
wykonywania wyrobów odzieżowych

6) łączy elementy wyrobów odzieżowych

7) charakteryzuje procesy obróbki parowo-cieplnej
materiałów i wyrobów odzieżowych

8) charakteryzuje etapy wykonywania przeróbek i
napraw odzieży miarowej

określonych operacji technologicznych
5) rozpoznaje przyczyny zakłócenia pracy maszyn i
urządzeń szwalniczych stosowanych w procesie
wytwarzania wyrobów odzieżowych
6)
wskazuje
sposoby
usunięcia
przyczyn
nieprawidłowej pracy mechanizmów maszyn i
urządzeń szwalniczych
7) posługuje się instrukcjami podczas obsługi maszyn
i urządzeń szwalniczych w procesie wytwarzania
wyrobów odzieżowych
1) rozróżnia ściegi ręczne i maszynowe
2) dobiera ściegi ręczne do określonych operacji
technologicznych
3) określa zastosowanie ściegów ręcznych i
maszynowych
4)
określa
zastosowanie
ściegów
podczas
wykonywania wyrobów odzieżowych
5) dobiera rodzaje ściegów maszynowych do
określonych operacji technologicznych
w zależności od rodzaju i grubości stosowanych nici
6) dobiera ściegi maszynowe do określonych operacji
technologicznych
1) wskazuje sposoby łączenia elementów wyrobów
odzieżowych
2) dobiera narzędzia i przybory krawieckie do
łączenia elementów wyrobów odzieżowych
3) dobiera techniki łączenia elementów wyrobów
włókienniczych w zależności od rodzaju materiału,
takie jak: połączenia nitkowe i beznitkowe
4) łączy elementy wyrobów odzieżowych z
zastosowaniem określonych ściegów i szwów
5) łączy elementy wyrobu odzieżowego na podstawie
rysunków instruktażowych
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia do termicznej
obróbki odzieży
2) dobiera procesy obróbki parowo-cieplnej do
materiałów i wyrobów odzieżowych
3) wykonuje czynności związane z procesem obróbki
parowo-cieplnej materiałów i wyrobów odzieżowych
4) dobiera parametry w procesie klejenia elementów
wyrobu odzieżowego
5) dobiera parametry prasowania w zależności od
składu surowcowego i rodzaju wykończenia materiału
i wyrobu odzieżowego
6) stosuje proces obróbki parowo-cieplnej materiałów
i wyrobów odzieżowych
1) stosuje określenia, znaki i symbole krawieckie
2) rozpoznaje uszkodzenia wyrobów odzieżowych
3) dobiera sposób usunięcia uszkodzenia wyrobu
odzieżowego
4) określa rodzaj i zakres prac związanych z przeróbką
lub naprawą wyrobu odzieżowego
5) wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą
wyrobu odzieżowego
6) oblicza koszty wykonania przeróbek lub napraw
wyrobu odzieżowego
7) określa rodzaj i zakres prac związanych z
wykonaniem przeróbek lub napraw odzieży miarowej
8) wykonuje usługi krawieckie, takie jak: przeróbki i
naprawy odzieży miarowej

9) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych i
usług krawieckich

MOD.03.5. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych),
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w
języku
obcym
nowożytnym,
w
zakresie
umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości,
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe,
prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej
odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury,
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację
zawodową)
3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i
logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację
zadań zawodowych:
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych
(np. polecenie, komunikat, instrukcję)
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi
pisemne
dotyczące
czynności
zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję,
wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument
związany z wykonywanym zawodem – według
wzoru)
4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach
związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje
w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w

9) oblicza koszty wykonania przeróbki i naprawy
odzieży miarowej
1) określa rodzaje i sposoby kontroli wyrobów
odzieżowych
2) identyfikuje rodzaje błędów w zależności od
przyczyny powstania
3) ocenia jakość materiałów przeznaczonych do
wykonania
wyrobów odzieżowych
i
usług
krawieckich
4) dokonuje oceny poprawności wykonania pracy na
każdym etapie procesu produkcji odzieży
5) określa jakość wykonanych usług krawieckich i
wyrobów odzieżowych
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych w
zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w
tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i
higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu,
ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone
informacje
3) rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu
4) układa informacje w określonym porządku

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z
czynnościami zawodowymi
2) przedstawia sposób postępowania w różnych
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,
wskazówek, określa zasady)
3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym
charakterze
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi
adekwatnie do sytuacji

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie,
zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

formie prostego tekstu:
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym
pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym
rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np.
wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z
wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w
języku obcym nowożytnym w
typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem
czynności zawodowych

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu
własnych umiejętności językowych oraz podnoszące
świadomość językową:
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
nauką języka obcego nowożytnego
b) współdziała w grupie
c) korzysta ze źródeł informacji w języku obcym
nowożytnym
d) stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

MOD.03.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
zawodowej

2) planuje wykonanie zadania

3) ponosi
działania

odpowiedzialność

za

podejmowane

4) prowadzi proste negocjacje związane
czynnościami zawodowymi
5) stosuje zwroty i formy grzecznościowe
6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

z

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym
informacje zawarte w materiałach wizualnych
(np.
wykresach,
symbolach,
piktogramach,
schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
instruktażowych)
2) przekazuje w języku polskim informacje
sformułowane w języku obcym nowożytnym
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym
informacje sformułowane w języku polskim lub tym
języku obcym nowożytnym
4) przedstawia publicznie w języku obcym
nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np.
prezentację
1) korzysta ze słownika dwujęzycznego i
jednojęzycznego
2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania
językowe
3) korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym,
również za pomocą technologii informacyjnokomunikacyjnych
4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby
w przybliżeniu określić znaczenie słowa
6) upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź,
zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis,
środki niewerbalne
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte
normy zachowania w środowisku pracy
2) przyjmuje odpowiedzialność za powierzone
informacje zawodowe
3) respektuje zasady dotyczące przestrzegania
tajemnicy związanej z zawodem i miejscem pracy
4) wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne w
wykonywanym zawodzie
5) wskazuje przykłady zachowań etycznych
1) omawia czynności realizowane w ramach czasu
pracy
2) określa czas realizacji zadań
3) realizuje działania w wyznaczonym czasie
4) monitoruje realizację zaplanowanych działań
1) przewiduje skutki, w tym prawne, podejmowanych
działań
2) wykazuje odpowiedzialność za wykonywaną pracę
3) ocenia podejmowane działania
4)
przewiduje
konsekwencje
niewłaściwego
wykonywania czynności zawodowych na stanowisku
pracy, w tym posługiwania się niebezpiecznymi
substancjami oraz niewłaściwej eksploatacji maszyn i

4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na
zmiany

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

6) doskonali umiejętności zawodowe

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

8) stosuje
problemów

metody

i

9) współpracuje w zespole

techniki

rozwiązywania

urządzeń na stanowisku pracy
1) podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje
społeczne i gospodarcze
2) wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia
skutki jej wprowadzenia
1) rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania
zadań zawodowych
2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem
odpowiednio do sytuacji
3) wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji
stresowych w pracy zawodowej
4) przedstawia różne formy zachowań asertywnych
jako sposoby radzenia sobie ze stresem
1) pozyskuje z różnych źródeł informacje
zawodoznawcze dotyczące przemysłu
2) określa zakres umiejętności i kompetencji
niezbędnych do wykonywania zawodu
3) analizuje własne kompetencje
4) wyznacza cele własnego rozwoju zawodowego
5) planuje drogę doskonalenia się w zawodzie
6) wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych i społecznych
1) identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne
2) stosuje aktywne metody słuchania
3) prowadzi dyskusje
1) opisuje sposoby przeciwdziałania problemom w
zespole realizującym zadania
2) opisuje techniki rozwiązywania problemów
3) wskazuje, na wybranych przykładach, metody i
techniki rozwiązywania problemu
1) pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za
wspólnie realizowane zadania
2) przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności
w zespole
3) angażuje się w realizację wspólnych
działań zespołu

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku
niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:
MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku
MOD.15.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 1) przestrzega zasad bezpieczeństwa pożarowego
przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej 2) określa możliwości wystąpienia niepożądanych
i ochrony środowiska
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą
2) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas 1) wymienia środki ochrony indywidualnej stosowane
wykonywania zadań zawodowych
podczas wykonywania zadań zawodowych
2) opisuje środki ochrony indywidualnej i ich
zastosowanie
podczas
wykonywania
zadań
zawodowych
3) określa rodzaje środków ochrony indywidualnej ze
względu na ich przeznaczenie i zastosowanie
3) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego 1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na
zagrożenia zdrowotnego
stany zagrożenia zdrowia i życia
2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie
analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce
wypadku

4) układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
5) powiadamia odpowiednie służby
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie,
oparzenie
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
nieurazowych
stanach
nagłego
zagrożenia
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na
fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji
MOD.15.2. Podstawy odzieżownictwa
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) charakteryzuje grupy wyrobów odzieżowych

2) charakteryzuje właściwości surowców i wyrobów
włókienniczych

3) wykonuje badania
włókienniczych

surowców

i

4) opracowuje kompozycje kolorystyczne

wyrobów

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) opisuje wyroby odzieżowe w zależności od
przeznaczenia, takie jak: bieliźniane, sportowe,
wieczorowe, koktajlowe i niemowlęce
2) rozróżnia wyroby odzieżowe w zależności od
technologii wytwarzania, takie jak: wyroby odzieżowe
z tkanin, materiałów powlekanych, dzianin i włóknin
1) wymienia surowce i wyroby włókiennicze
2) posługuje się metodami identyfikacji włókien
3) identyfikuje rodzaje włókien na podstawie opisu,
rysunków przekrojów i właściwości
4) określa właściwości fizyczne i chemiczne
włókien
5) określa właściwości technologiczne włókien
6) określa wpływ właściwości włókien na cechy
użytkowe wyrobów włókienniczych
7) wskazuje zastosowanie włókien
8) rozróżnia tkaniny i rozpoznaje ich własności
użytkowe
9) rozróżnia wyroby dziane i wskazuje ich
zastosowanie
10) wymienia różnice między włókniną, przędziną i
tkaniną oraz wskazuje ich zastosowanie
11) rozróżnia wyroby włókiennicze, takie jak: filce,
wyroby laminowane i powlekane oraz wskazuje ich
zastosowanie
1) określa celowość wykonywania badań surowców i
wyrobów włókienniczych
2) rozpoznaje urządzenia i przyrządy do badań
organoleptycznych
surowców
i
wyrobów
włókienniczych
3)
opisuje
parametry
budowy
wyrobów
włókienniczych
4) określa właściwości wyrobów włókienniczych na
podstawie badań organoleptycznych
5) wymienia wskaźniki użytkowe wyrobów
włókienniczych
6) określa zastosowanie wyrobów włókienniczych w
oparciu o wyniki badań organoleptycznych
7) stosuje metody badań organoleptycznych
surowców i wyrobów włókienniczych
1) rozróżnia barwy zasadnicze, pochodne i neutralne
2) klasyfikuje barwy w zależności od kontrastu,
jasności i temperatury (ciepłe i zimne)
3) opisuje układy barw i kompozycji kolorystycznych
4) dobiera kompozycje barw dopełniających i

kontrastowych
5) dobiera kolorystykę do projektowanych wyrobów
odzieżowych, typów sylwetki i urody
6) rozpoznaje barwy złamane i zgaszone
7) rozpoznaje zestawienia tonalne i chromatyczne
8) proponuje zestawienia wzorów i kolorów w
projektach wyrobów odzieżowych
9) stosuje układy barw kompozycji kolorystycznych
10) stosuje techniki rysunkowe i malarskie podczas
tworzenia kompozycji kolorystycznych
5) charakteryzuje zasady wykonywania pomiarów 1) określa przybory i przyrządy do wykonywania
krawieckich
pomiarów krawieckich
2) rozpoznaje znaki i symbole krawieckie
3) dobiera rodzaj pomiaru krawieckiego w zależności
od rodzaju wykonywanych wyrobów odzieżowych
4) stosuje przybory i przyrządy do wykonywania
pomiarów krawieckich
5) zapisuje wyniki pomiarów krawieckich z
zastosowaniem symboli krawieckich
6) stosuje maszyny i urządzenia w procesie
1) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane
wytwarzania wyrobów odzieżowych
podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych w
różnych fazach procesu technologicznego
2) stosuje maszyny i urządzenia przygotowawcze i
krojcze
3) stosuje maszyny i urządzenia w krojowni
4) stosuje maszyny i urządzenia podczas wytwarzania
wyrobów odzieżowych w szwalni
5) stosuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie
obróbki parowo-cieplnej
6) określa mechanizmy w maszynach szwalniczych
7) stosuje oprzyrządowanie maszyn szwalniczych
7) określa sposoby konserwacji materiałów i wyrobów 1) rozpoznaje i stosuje znaki informujące o sposobie
odzieżowych
konserwacji wyrobu odzieżowego
2) dobiera sposoby konserwacji w zależności od
składu surowcowego
3) dobiera sposoby usuwania plam i zabrudzeń z
wyrobu odzieżowego w zależności od ich
pochodzenia i rodzaju wykończenia wyrobu
8) posługuje się normami i stosuje procedurę oceny 1) wymienia cele normalizacji krajowej
zgodności
2) wyjaśnia czym jest norma i wymienia cechy normy
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
europejskiej i krajowej
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i
procedur oceny zgodności
MOD.15.3. Stylizowanie sylwetki – ubiór, fryzura, makijaż, akcesoria
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) określa zasady stylizowania sylwetki
1) definiuje pojęcia związane ze stylizacją sylwetki
dotyczące zakresu ubioru, akcesoriów, fryzury i
makijażu
2) wyjaśnia różnicę pojęć "ubiór" i "odzież", potrafi je
scharakteryzować
3) rozróżnia części składowe każdej stylizacji sylwetki
i rozumie ich zależności względem siebie
4) identyfikuje tematycznie stylizację w celu
osiągnięcia spójności we wszystkich częściach
składowych stylizowanej sylwetki
5) wyjaśnia pojęcie kompozycji w ubiorze i potrafi
umiejętnie wykorzystać tę wiedzę w stylizacji
sylwetki

2) sporządza szkice i rysunki stylizacji sylwetki,
uwzględniając jej wszystkie elementy składowe ubiór, akcesoria, fryzura, makijaż

3) dobiera stylizację sylwetki (ubiór, akcesoria,
fryzura, makijaż) zgodną z określonym stylem w
modzie oraz indywidualnym stylem klienta

4) projektuje zestawienia kolorystyczne

5) projektuje różne rodzaje stylizacji sylwetek
damskich i męskich zgodnie z założeniami
projektowymi

6) wyjaśnia pojęcie proporcji i umiejętnie korzysta z
tej wiedzy w procesie twórczym nad stylizacją
sylwetki
7) łączy zaplanowane tematycznie zestawy odzieży w
oparciu o właściwy dobór akcesoriów, fryzury i
makijażu
1) rozpoznaje techniki rysunkowe, np. ołówek,
kredka, pastel, farby akwarelowe, markery
kolorystyczne
2) wykonuje szkice stylizacji sylwetki przy użyciu
techniki ołówka, kredki oraz innych narzędzi
artystycznych
3) korzysta z komputerowych programów graficznych
do projektowania
1) wyróżnia cztery podstawowe style w modzie klasyczny, romantyczny, sportowy i awangardowy
oraz rozróżnia ich pochodne w modzie współczesnej
2) projektuje stylizację sylwetki w oparciu o wybrany
styl, umiejętnie zestawiając ze sobą poszczególne
elementy składowe stylizacji
3) rozpoznaje styl klienta na podstawie
obserwacji, w tym: awangardowy, klasyczny,
romantyczny, sportowy
4) dobiera stylizację ubioru, fryzurę i makijaż do stylu
klienta
5) tworzy koncepcję stylizacji sylwetki i fryzury w
stylu klienta
1) wyjaśnia zasady koloru w stylizacjach, umiejętnie
łączy kolory
2) korzysta z opracowań i tendencji kolorystycznych,
przewidywanych na dany sezon
3) analizuje zestawy kolorów,
4) dokonuje selekcji kolorystycznej zgodnie z
przyjętymi założeniami projektowymi
5) dobiera zestawienia kolorystyczne w zależności od
typu budowy sylwetki, inspiracji tematycznej,
odniesień historycznych, zasad dress codu
6) rozpoznaje kontrasty kolorystyczne i umiejętnie z
nich korzysta
7) tworzy koncepcje stylizacji sylwetki w oparciu o
typ kolorystyczny urody klienta oraz odniesienia
tematyczne i źródła inspiracji
8) tworzy koncepcje stylizacji sylwetki z
zastosowaniem kontrastu kolorystycznego
9) tworzy zestawy kolorystyczne do własnych
projektów stylizacji sylwetki, w oparciu o wytyczne
kolorystyczne - tematyczne, historyczne, kulturowe,
środowiskowe, indywidualne, oraz najnowsze trendy
w modzie
1) wyjaśnia czym są założenia projektowe i jakie
wytyczne wchodzą w ich zakres,
rozumie ich istotę zastosowania w projekcie i
wykonanej jego realizacji
2) rozpoznaje cechy charakterystyczne budowy
sylwetki damskiej i męskiej, rozpoznaje cechy
charakterystyczne fryzur damskich i męskich
3) tworzy projekty różnych stylizacji sylwetek
damskich i męskich oraz fryzur damskich i męskich w
oparciu o opracowane założenia projektowe i źródło
inspiracji

4) wykonuje rysunki swoich projektów
1) projektuje stylizacje zgodnie z wytycznymi i
potrzebami klienta, tematyką sesji zdjęciowej,
filmowej, reklamowej
2) opracowuje zestawy stylizacji w oparciu o
udostępnione kolekcje ubiorów - dobiera akcesoria,
projektuje fryzury i makijaże - zgodne ze stylistyką
kolekcji, źródłem inspiracji, tematycznych odniesień i
założeń stylistycznych
3) dobiera wszystkie elementy stylizacji sylwetki w
oparciu o dostępne na rynku produkty mody zgodnie z
założeniami stylistycznymi
4) sporządza dokumentację techniczną zleconej
stylizacji
5) dobiera utwór muzyczny do prezentacji wybranej
kolekcji ubiorów lub stylizacji sylwetki
7) wykonuje rysunek techniczny projektów stylizacji 1) wyjaśnia zasady rysunku technicznego
sylwetki, w tym projektów ubioru wraz z projektem 2) wykonuje rysunki techniczne zarówno przy
fryzury, makijażu i doborem akcesoriów
wykorzystaniu narzędzi manualnych jak i programów
komputerowych
3) odwzorowuje wiernie koncepcję projektową w
rysunku technicznym - właściwe wymiary, kształty,
proporcje, dobór kolorów i materiałów
4) określa kształty i formy ubiorów i fryzur,
5) określa dane liczbowe stosowane w rysunku, tj.
wymiary, odniesienia oraz chronologiczną kolejność
wykonywania określonych czynności
6) stosuje opisy technologiczne
8) wykonuje dokumentację techniczną opracowanych 1) stosuje opis i oznaczenia formalne, merytoryczne i
projektów stylizacji sylwetki i wizerunku
technologiczne stosowane w dokumentacji technicznej
2) wyjaśnia z jakich elementów formalnych powinna
składać się profesjonalna dokumentacja projektowa i
techniczna dotycząca realizacji projektu stylizacji
3) opracowuje wytyczne projektowe i realizacyjne dla
stworzonych projektów stylizacji sylwetki
4) opracowuje paletą kolorystyczną i paletę
materiałów oraz chronologiczny zestaw zabiegów
wdrożeniowych zaprojektowanych stylizacji sylwetki
w celu ich realizacji
5)
przygotowuje
dokumentację
fotograficzną
zrealizowanych projektów stylizacji sylwetki
9) sporządza portfolio projektów stylizacji sylwetki
1) rozpoznaje rodzaje portfolio
2) określa techniki wykonania portfolio
3) przygotowuje portfolio zaprojektowanych stylizacji
na podstawie wytycznych
4) prezentuje portfolio w formie papierowej i
multimedialnej
5) stosuje techniki multimedialne do prezentacji
projektów opracowanych stylizacji
6) wykorzystuje dostępne techniki multimedialne do
prezentacji projektów stylizacji i wykonanych
realizacji
MOD.15.4. Dobór tematyczny ubioru, fryzury i makijażu do kreowanego wizerunku
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) wykonuje projekty stylizacji ubioru i kreacji 1) analizuje informacje zawarte w temacie inspiracji
wizerunku według ściśle określonych wytycznych 2) wyciąga wnioski z przeprowadzonej analizy tematu
tematycznych
i przekłada je na założenia projektowe
3) tworzy zestawy stylizacji wpływające na ostateczną
kreację wizerunku, mając świadomość właściwego
6) projektuje stylizacje sylwetki na potrzeby sesji
zdjęciowych, planów filmowych, pokazów mody,
reklam telewizyjnych

2) wykonuje stylizacje wizerunku klienta

3) projektuje stylizację sylwetki w oparciu o wybraną
subkulturę młodzieżową XX i XXI wieku

4) projektuje stylizacje sylwetki i fryzury w oparciu o
rys historyczny

doboru środków, zgodnych tematycznie
4) stosuje informacje dotyczące przygotowania i
zastosowania opracowanego projektu stylizacji
sylwetki i wizerunku
5) opisuje trendy w modzie i wytyczne stylistyczne
prognozowane na przyszłe sezony
6) korzysta z opracowań i raportów analitycznych
dotyczących trendów w modzie
7) analizuje trendy w modzie, dostosowując projekt
stylizacji do własnych potrzeb, zgodnie z przyjętymi
założeniami projektowymi
8) posługuje się dokumentacją techniczną i
technologiczną do procesu projektowego
9) posługuje się dokumentacją techniczną i
technologiczną w celu wprowadzenia zmian
stylistycznych w obrębie charakterystyki klienta
10)
opracowuje
szczegółowe
wytyczne
do
proponowanej kreacji wizerunku
11) wykonuje zaprojektowane stylizacji
1) określa typ urody klienta
2) wykorzystuje kontrast i harmonię w makijażu i
ubiorze
3) dopasowuje stylizację do osobowości klienta,
wymogów zleceniodawcy czy okoliczności lub zasad
obowiązujących w danych okolicznościach, grupie
społecznej czy środowisku
4) dobiera kolorystykę makijażu i akcesoriów zgodnie
z typem urody
5) dobiera ubiór, akcesoria i fason odzieży do typu
sylwetki
6) projektuje fryzury i makijaż uwzględniając kształt
twarzy i stylizację w ubiorze
7) określa współczesne trendy w modzie i
współczesne style ubiorów na podstawie analizy
trendów dotyczących danego sezonu
8) projektuje i tworzy stylizacje i wizerunek klienta na
różne okazje w oparciu o najnowsze trendy w modzie
1) rozróżnia subkultury młodzieżowe XX i XXI wieku
2) analizuje charakterystykę poszczególnej subkultury
w oparciu o wytyczne stylistyczne i ideologiczne
3) projektuje stylizację sylwetki w oparciu o analizę
stylu wybranej subkultury, umiejętnie zestawiając ze
sobą poszczególne elementy
składowe stylizacji
4) tworzy koncepcje stylizacji sylwetki i fryzury w
stylu danej subkultury, odnosząc się bezpośrednio do
źródła inspiracji lub pośrednio - uwzględniając
współczesne trendy w modzie
1) rozpoznaje reprezentatywne style historyczne w
modzie - kształty sylwetek, formy ubiorów, akcesoria,
typy i rodzaje fryzur i makijaży, począwszy od
starożytności po wiek XX włącznie
2) analizuje i opisuje reprezentatywne style
historyczne modzie i fryzjerstwie, począwszy od
starożytności po wiek XX włącznie
3) tworzy kompozycje stylistyczne na sylwetce w
oparciu o właściwy zestaw ubioru, akcesoriów,
fryzury
i
makijażu
uwzględniające
cechy
charakterystyczne wybranego okresu historycznego
począwszy od starożytność po wiek XX włącznie

4) opracowuje dokumentację techniczno-wykonawczą
do przygotowanych stylizacji i wizerunku, z opisem
technologicznym i analizą tematu inspiracji w
kontekście stworzonych projektów
5) projektuje stylizacje sylwetki i wizerunku w 1) wyjaśnia zasady dress codu w ubiorze
odniesieniu do wykonywanego zawodu i pełnionej 2) rozpoznaje różnice stylistyczne i projektowe
funkcji
względem wykonywanego zawodu lub pełnionej
funkcji
3) rozpoznaje znaczenie uniformu w kontekście
wykonywanego zawodu lub pełnione funkcji
4) opisuje wytyczne stylistyczne i zasady projektowe
w ubiorze (wymogi kolorystyczne, długości,
odniesienia formalne - służbowe) względem danego
zawodu lub pełnionej funkcji
5) opracowuje charakterystykę zawodów i pełnionych
funkcji
6) tworzy założenia stylistyczne i projektowe do
projektowanej stylizacji i wizerunku, w oparciu o
opracowaną charakterystykę danego zawodu i
pełnionej funkcji
7) projektuje stylizacje i wizerunek dla klienta lub
grupy klientów, uwzględniające wymogi formalnesłużbowe, użytkowe i estetyczne względem
wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji
8) tworzy dokumentację techniczno-technologiczną do
zaprojektowanych stylizacji, z pełnym opisem
techniczno-wykonawczym
MOD.15.5. Dobór ubioru, fryzury i makijażu do budowy sylwetki i typu urody
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) projektuje stylizacje zgodnie z typem budowy 1) definiuje typ sylwetki klienta
sylwetki
2) stosuje fasony odzieży zgodnie z typem sylwetki
3) stosuje metody optycznej korekty podstawowych
typów sylwetek
4) przedstawia możliwe modyfikacje sylwetki za
pomocą odpowiednich akcesoriów (nakrycia głowy,
biżuteria, apaszki, paski, obuwie, galanteria skórzana)
5) projektuje stylizacje zgodnie z budową sylwetki
klienta
2) projektuje wyroby odzieżowe odpowiednie do 1) dokonuje retuszu sylwetki odpowiednim fasonem
budowy sylwetki, uwzględniając aktualne trendy w ubioru
modzie
2) stosuje obowiązujące na dany sezon tkaniny,
kolory, fasony, elementy zdobnicze
3) dobiera poszczególne elementy ubioru do budowy
sylwetki
4) projektuje kolekcje wyrobów odzieżowych dla
docelowej grupy klientów uwzględniając aktualne
trendy w modzie
3) dobiera akcesoria uwzględniając budowę sylwetki i 1) rozróżnia rodzaje akcesoriów
upodobania estetyczne klienta
2) stosuje zasady doboru akcesoriów do budowy
sylwetki
3) projektuje stylizacje uwzględniające akcesoria
dopasowane do budowy sylwetki i upodobań klienta
4) projektuje zestawienia kolorystyczne uwzględniając 1) wyjaśnia wpływ koloru na wizualny odbiór
budowę sylwetki i typ urody
sylwetki
2) stosuje sposoby oddziaływania koloru na wizerunek
sylwetki
3)
wykorzystuje
oddziaływanie
koloru
na
wprowadzanie iluzji optycznej
4) konstruuje indywidualną paletę kolorystyczną

uwzględniając budowę sylwetki i typ urody
1) rozpoznaje styl klienta na podstawie obserwacji, w
tym: awangardowy, klasyczny, romantyczny
2) dobiera makijaż do stylu klienta
3) tworzy koncepcję makijażu w stylu klienta
6) projektuje makijaż i wykonuje szkice projektów 1) dokonuje analizy proporcji twarzy i typu urody
dostosowane do typu urody
2) wykonuje mapę twarzy
3) wyjaśnia pojęcia związane z kolorem: walor,
nasycenie koloru, chromatyczność, odcienie i tony,
temperatura koloru
4) analizuje wpływ koloru na proporcje twarzy i typ
urody
5) opisuje różne techniki makijażu
6) dobiera techniki makijażu do sposobu prezentacji
wizerunku
7) dobiera techniki modelarzu do kształtów twarzy
8) dobiera zestawy kosmetyków do projektowanego
makijażu zgodnego z założeniami stylizacji
9) szkicuje projekt makijażu odpowiedni do typu
urody
zgodnie
z
założeniami
stylizacji,
uwzględniający techniki
makijażu
i
rodzaj
kosmetyków
7)
wykonuje
różne
rodzaje
makijażu
z 1) dobiera odpowiedni zestaw kosmetyków do
uwzględnieniem typu urody
wykonywanego makijażu
2) wykonuje makijaż dzienny dla danego typu urody
3) wykonuje makijaż koktajlowy z uwzględnieniem
ubioru, fryzury i typu urody
4) wykonuje makijaż okolicznościowy (wieczorowy,
ślubny, karnawałowy) z uwzględnieniem ubioru,
fryzury i typu urody
5) wykonuje makijaż fotograficzny do fotografii
kolorowej i czarno-białej
6) wykonuje makijaż artystyczny dopasowany do
kreowanego wizerunku
7) wykonuje makijaż historyczny dopasowany do
kreowanego wizerunku
8) projektuje fryzury uwzględniając budowę sylwetki i 1) dokonuje analizy wyglądu klienta
typ urody
2) rozróżnia typy fryzur
3) dobiera formę i kolor fryzury do kształtu twarzy i
typu urody
4) dobiera proporcje poszczególnych elementów
fryzury do kształtu twarzy i budowy sylwetki
5) szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki
z wykorzystaniem różnych technik rysunkowych i
programów komputerowych graficznych
6) tworzy projekty fryzur damskich i męskich w
oparciu o źródło inspiracji
9) wykonuje fryzury damskie i męskie w oparciu o 1) analizuje informacje zawarte w projekcie fryzury
założenia projektowe
damskiej i męskiej
2) rozróżnia typy upięć i warkoczy
3) wykonuje stylizację fryzury damskiej dziennej i
wieczorowej zgodnie z projektem
4) wykonuje fryzury męskie zgodnie z projektem
5) dobiera dodatki fryzjerskie do rodzaju fryzury
MOD.15.6. Prowadzenie własnej działalności w zakresie stylizacji i kreacji wizerunku
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) określa docelowe grupy klientów
1) określa typy klientów
2) wybiera docelowy segment rynku
3) określa cechy wspólne grupy docelowej
5) dobiera makijaż do stylu klienta

2) prowadzi działania marketingowe działalności w
zakresie stylizacji i kreacji wizerunku

3) stosuje przepisy
pracowników

związane

z

zatrudnianiem

4) opracowuje biznesplan

5) prowadzi rachunkowość własnej działalności
gospodarczej

6) prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z
zasadami rachunku ekonomicznego

4) przygotowuje ofertę usług dla wybranej grupy
klientów
1) rozpoznaje działania z zakresu marketingu usług
2) wymienia instrumenty marketingu usług
3) dobiera narzędzia promocji prowadzonej
działalności
4) określa cele promocji
5) identyfikuje rodzaje reklamy i środki promocji
6) przygotowuje kampanię reklamową prowadzonych
usług
7) identyfikuje potencjalnych konkurentów
8) wykorzystuje środki elektroniczne komunikowania
się z klientami i kampanii reklamowej
9)
poszukuje
nowych
kierunków
rozwoju
prowadzonej działalności
10) określa profile kontrahentów niezbędnych do
współpracy
11)
podejmuje
współpracę
z
wybranymi
kontrahentami
12) obserwuje, przewiduje i dostosowuje się do zmian
w otoczeniu
13) określa kierunek zmian w strukturze podmiotowej
rynku
14) prowadzi ewaluację świadczonych usług
1) wybiera formy zatrudnienia pracowników na
podstawie Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego
2) stosuje procedury związane z zatrudnianiem
pracowników
3) stosuje przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy
4) charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji
związanych z ochroną pracy w Polsce
5) oblicza wynagrodzenia pracowników
1) wybiera formę organizacyjno – prawną
prowadzonej działalności
2) analizuje działalność w zakresie stylizacji i
kreowania wizerunku oraz kompetencje założyciela
3) określa możliwości wykorzystania programów
pomocowych
4) charakteryzuje rodzaje oferowanych usług
5) analizuje otoczenie konkurencyjne
6)
sporządza
analizę
SWOT
własnego
przedsiębiorstwa
7) opracowuje plan działań marketingowych;
8) opracowuje plan działalności operacyjnej i
finansowej przedsiębiorstwa
9) ocenia opłacalność planowanej inwestycji
1)
prowadzi
poprawną
ewidencję
zdarzeń
gospodarczych
2) analizuje możliwe formy opodatkowania
działalności gospodarczej – karta podatkowa, ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa
księga przychodów i rozchodów, opodatkowanie na
zasadach ogólnych, podatek liniowy
3) wybiera formę opodatkowania prowadzonej
działalności gospodarczej
4) wykorzystuje programy komputerowe
do prowadzenia rachunkowości
1)
charakteryzuje
zasady
racjonalnego
gospodarowania w prowadzonej działalności
2) oblicza przychody z prowadzonej działalności

3) sporządza kalkulacje kosztów
4) rozróżnia składniki majątku prowadzonej
działalności
5) przeprowadza inwentaryzację
6) sporządza bilans majątkowy
7) oblicza wynik finansowy z działalności
8) rozróżnia rodzaje sprawozdań finansowych
9) sporządza rachunek zysków i strat
10) oblicza i interpretuje wskaźniki finansowe
11) określa warunki rentowności gospodarstwa
rolnego
MOD.15.7. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych),
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w
języku
obcym
nowożytnym,
w
zakresie
umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości,
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe,
prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej
odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury,
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację
zawodową)
3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i
logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację
zadań zawodowych:
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych
(np. polecenie, komunikat, instrukcję)
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi
pisemne
dotyczące
czynności
zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję,
wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument
związany z wykonywanym zawodem – według
wzoru)
4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach
związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje
w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w
formie prostego tekstu:
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych w
zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w
tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i
higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu,
ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone
informacje
3) rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu
4) układa informacje w określonym porządku

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z
czynnościami zawodowymi
2) przedstawia sposób postępowania w różnych
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,
wskazówek, określa zasady)
3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym
charakterze
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi
adekwatnie do sytuacji

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie,
zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
4) prowadzi proste negocjacje związane z
czynnościami zawodowymi

pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym
rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np.
wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z
wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w
języku obcym nowożytnym w
typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem
czynności zawodowych

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu
własnych umiejętności językowych oraz podnoszące
świadomość językową:
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
nauką języka obcego nowożytnego
b) współdziała w grupie
c) korzysta ze źródeł informacji w języku obcym
nowożytnym
d) stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

MOD.15.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
zawodowej

2) planuje wykonanie zadania

3) ponosi
działania

odpowiedzialność

za

podejmowane

4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na

5) stosuje zwroty i formy grzecznościowe
6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym
informacje zawarte w materiałach wizualnych
(np.
wykresach,
symbolach,
piktogramach,
schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
instruktażowych)
2) przekazuje w języku polskim informacje
sformułowane w języku obcym nowożytnym
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym
informacje sformułowane w języku polskim lub tym
języku obcym nowożytnym
4) przedstawia publicznie w języku obcym
nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np.
prezentację
1) korzysta ze słownika dwujęzycznego i
jednojęzycznego
2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania
językowe
3) korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym,
również za pomocą technologii informacyjnokomunikacyjnych
4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby
w przybliżeniu określić znaczenie słowa
6) upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź,
zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis,
środki niewerbalne
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte
normy zachowania w środowisku pracy
2) przyjmuje odpowiedzialność za powierzone
informacje zawodowe
3) respektuje zasady dotyczące przestrzegania
tajemnicy związanej z zawodem i miejscem pracy
4) wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne w
wykonywanym zawodzie
5) wskazuje przykłady zachowań etycznych
1) omawia czynności realizowane w ramach czasu
pracy
2) określa czas realizacji zadań
3) realizuje działania w wyznaczonym czasie
4) monitoruje realizację zaplanowanych działań
1) przewiduje skutki, w tym prawne, podejmowanych
działań
2) wykazuje odpowiedzialność za wykonywaną pracę
3) ocenia podejmowane działania
4)
przewiduje
konsekwencje
niewłaściwego
wykonywania czynności zawodowych na stanowisku
pracy, w tym posługiwania się niebezpiecznymi
substancjami oraz niewłaściwej eksploatacji maszyn i
urządzeń na stanowisku pracy
1) podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje

zmiany

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

6) doskonali umiejętności zawodowe

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

8) stosuje
problemów

metody

i

techniki

rozwiązywania

9) współpracuje w zespole

MOD.15.9. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) projektuje pracę małych zespołów w ramach
prowadzonej działalności
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

4) monitoruje i ocenia
przydzielonych zadań

jakość

wykonania

społeczne i gospodarcze
2) wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia
skutki jej wprowadzenia
1) rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania
zadań zawodowych
2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem
odpowiednio do sytuacji
3) wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji
stresowych w pracy zawodowej
4) przedstawia różne formy zachowań asertywnych
jako sposoby radzenia sobie ze stresem
1) pozyskuje z różnych źródeł informacje
zawodoznawcze dotyczące przemysłu
2) określa zakres umiejętności i kompetencji
niezbędnych do wykonywania zawodu
3) analizuje własne kompetencje
4) wyznacza cele własnego rozwoju zawodowego
5) planuje drogę doskonalenia się w zawodzie
6) wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych i społecznych
1) identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne
2) stosuje aktywne metody słuchania
3) prowadzi dyskusje
1) opisuje sposoby przeciwdziałania problemom w
zespole realizującym zadania
2) opisuje techniki rozwiązywania problemów
3) wskazuje, na wybranych przykładach, metody i
techniki rozwiązywania problemu
1) pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za
wspólnie realizowane zadania
2) przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności
w zespole
3) angażuje się w realizację wspólnych
działań zespołu
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) przygotowuje zadania zespołu do realizacji
2) pokazuje wzorce w celu wykonania zadania
3) przydziela zadania członkom zespołu
1) ocenia przydatność poszczególnych członków
zespołu do wykonania zadań
2) rozdziela zadania według umiejętności i
kompetencji członków zespołu
1) ustala kolejność wykonywania zadań
2) monitoruje proces wykonywania zadań
3) wydaje dyspozycje osobom wykonującym
stylizacje
1) kontroluje prace zespołu
2) ocenia pracę poszczególnych członków zespołu
3) udziela informacji zwrotnej w celu prawidłowego
wykonania stylizacji

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK STYLISTA
Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem
odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz
umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.

Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i
wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Pracownia włókiennicza wyposażona w:
- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny, podłączony do sieci lokalnej, z dostępem do
internetu, oprogramowaniem biurowym, oprogramowanie do analizy wyników badań laboratoryjnych,
urządzeniem wielofunkcyjnym i projektorem multimedialnym,
- stanowiska do badań materiałów i wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone
w wagę laboratoryjną, mikroskop z oprzyrządowaniem do identyfikacji włókien, lupę tkacką, pralkę
laboratoryjną,
- zestawy próbek surowców włókienniczych, wyrobów włókienniczych, materiałów odzieżowych wykonanych
różnymi technikami, zestawy dodatków krawieckich,
- normy obowiązujące w przemyśle odzieżowym, dokumenty techniczno-technologiczne wyrobów
odzieżowych, normy dotyczące klasyfikacji włókien.
Pracownia projektowania i modelowania odzieży wyposażona w:
- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny, podłączony do sieci lokalnej, z dostępem do
internetu, oprogramowaniem biurowym, oprogramowanie do wspomagania procesu projektowania i
modelowania wyrobów odzieżowych, urządzeniem wielofunkcyjnym umożliwiającym drukowanie w formacie
A3 i projektorem multimedialnym,
- stanowiska projektowania i modelowania form odzieży (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w
komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, oprogramowanie do wspomagania procesu
projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych, stoły kreślarskie, materiały i przybory kreślarskie,
- damskie, męskie i dziecięce manekiny krawieckie,
- przybory i przyrządy do wykonania pomiarów krawieckich oraz narzędzia do wykonywania pomiarów
antropometrycznych,
- lustro, parawan, dodatki krawieckie i próbki materiałów odzieżowych,
- plansze przedstawiające sylwetki ludzkie, konstrukcje i modelowanie odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej,
modelowanie na płaszczyźnie i modelowanie przestrzenne form wyrobów odzieżowych na figury nietypowe,
- rysunki techniczne wyrobów odzieżowych i plansze kolorystyki,
- literaturę zawodową z zakresu modelowania odzieży, standardy konstrukcji oraz tabele wymiarów, żurnale
mody i albumy projektów odzieży.
Pracownia technologiczna wyposażona w:
- modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym,
- schematy kinematyczne maszyn szwalniczych,
- plansze przedstawiające działanie mechanizmów tworzących ścieg oraz powstawanie ściegów w maszynach
szwalniczych,
- katalogi maszyn i urządzeń szwalniczych stosowanych w przemyśle odzieżowym, katalogi ściegów i szwów
maszynowych,
- dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych,
- tablice z symbolami graficznymi węzłów technologicznych i tablice znaków informacyjnych dotyczących
konserwacji odzieży.
Warsztaty szkolne wyposażone w:
- stanowiska szycia ręcznego (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w manekiny krawieckie,
przybory do szycia ręcznego, nożyczki, dodatki krawieckie,
- stanowiska rozkroju i klejenia (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w stół, narzędzia, przybory
do rozkroju i klejarkę,
- stanowiska prasowania (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w stół do prasowania, żelazko
elektryczno-parowe i przybory do prasowania,
- stanowiska montażu wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla ucznia) wyposażone w maszynę stębnówkę
płaską z oprzyrządowaniem,
- stanowiska kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów),
wyposażone w dokumentację wyrobów odzieżowych, manekiny krawieckie damskie, męskie i dziecięce,
wieszaki i taśmę krawiecką,
- maszyny owerlok,
- elementy odzieży wykonane w etapach i w całości oraz wzory węzłów technologicznych,
- maszyny, takie jak: dziurkarka, guzikarka, podszywarka, renderka,
- regały, stojaki na wykroje i pojemniki na segregowane odpady,
- instrukcje obsługi maszyn szwalniczych oraz narzędzia stosowane podczas obsługi maszyn.
Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w zakresie MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja
wizerunku

Pracownia wykonywania fryzur artystycznych wyposażona w:
- konsolę, lustro, fotel, treningowe główki fryzjerskie ze statywem damskie o długości włosów 70 cm, 60 cm, 50
cm, 40 cm, 25 cm, treningowe główki fryzjerskie ze statywem męskie bez zarostu, grzebienie: do tapirowania,
do rozczesywania, ze szpikulcem plastikowym, ze szpikulcem metalowym, szczotkę do modelowania okrągła
około 24 mm, 36 mm, 45 mm, klipsy lub klamry po 6 szt., rozpylacz do wody, szczotkę karkówkę, szczotkę do
rozczesywania włosów, szczotkę kokówkę, szczotkę tunelową, wałki siatkowe różnej grubości do nietrwałej
zmiany struktury włosów 50 szt., szpilki do mocowania wałków siatkowych 50 szt., odzież zabiegową i
ochronną, suszarkę ręczną, klipsy fryzjerskie małe 50 szt. (wyposażenie dla jednego ucznia),
- aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarkę hełmową, prostownicę, karbownicę, lokówki różnej
grubości i kształtu (wyposażenie dla trzech uczniów),
- stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym i biurowe urządzenie wielofunkcyjne,
- środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach
stosowanych w różnych okresach historycznych,
- pojemniki na odpady, pojemnik na ścinki włosowe, brudownik, szczotkę do zamiatania z szufelką.
Pracownia projektowania i estetyki wyposażona w:
- stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu,
- stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
- drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe),
- pakiet programów biurowych,
- projektor multimedialny,
- oprogramowanie do projektowania graficznego fryzur, ubioru
- paletę kolorystyczną, wzornik kolorów, koło barw,
- środki dydaktyczne z zakresu: kreślarstwa, nauki o konstrukcjach, kształtach i kolorach.
- stanowiska do wykonywania makijażu (jedno stanowisko na dwóch uczniów) wyposażone w oświetlone
stanowiska z lustrami, hokery, zestawy pędzli do makijażu 254

- czasopisma branżowe, profesjonalne czasopisma prognozujące trendy w modzie, czasopisma i żurnale
specjalizujące się w interpretowaniu i analizie trendów w modzie i designie.
Szkoła zapewnia dostęp do:
- portali modowych, prowadzonych przez profesjonalne agencje prognozujące trendy,
- specjalistycznych portali modowych analizujących trendy w modzie.
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa odzieżowe, teatry, biura projektantów mody i
stylistów ubioru oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół
prowadzących kształcenie w zawodzie.
Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).
MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI
WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE1)
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia
MOD.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MOD.03.2. Podstawy odzieżownictwa
MOD.03.3. Projektowanie wyrobów odzieżowych
MOD.03.4. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
MOD.03.5. Język obcy zawodowy

Razem

Liczba godzin
30
100
200
400
30
760

MOD.03.6. Kompetencje personalne i społeczne2)
MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

Nazwa jednostki efektów kształcenia
MOD.15.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MOD.15.2. Podstawy odzieżownictwa3)
MOD.15.3. Stylizowanie sylwetki – ubiór, fryzura, makijaż, akcesoria
MOD.15.4. Dobór tematyczny fryzury, ubioru i makijażu do kreowanego wizerunku
MOD.15.5. Dobór ubioru, fryzury i makijażu do kształtu sylwetki
MOD.15.6. Prowadzenia własnej działalności w zakresie stylizacji i kreacji wizerunku
MOD.15.7. Język obcy zawodowy
Razem

Liczba godzin
30
1003)
270
150
180
30
30
690 + 1003)

MOD.15.8. Kompetencje personalne i społeczne2)
MOD.15.9. Organizacja pracy małych zespołów4)

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w
przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia
zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli dla efektów
kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
2) Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni
stwarzać uczniom warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych.
3) Wskazana jednostka efektów kształcenia nie jest powtarzana, w przypadku gdy kształcenie zawodowe odbywa
się w szkole prowadzącej kształcenie w tym zawodzie.
4) Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni
stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności w zakresie organizacji pracy małych zespołów.”;

