
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 
HARMONOGRAM SZKOLENIA

 
„Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci” 

 
 

Termin realizacji: 08.02.2017 r. – 09.03.2017 r. 

Miejsce realizacji: Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „OŚWIATA” 

 Katowice, al. Korfantego 141 

  

Data 
Ilość 
godz. 
zajęć 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA Godziny zajęć 

08.02.2017 

1 
Wiadomości ogólne. Wstęp do kosmetyki. Zarys historii 
kosmetyki. 

8.15 – 14.00 

1 
Podstawowe pojęcia z zakresu BHP, P. Poż., ochrony 
środowiska, ergonomii. 

1 
Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających 
w zakresie ochrony pracy i środowiska w Polsce. 

1 
Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców 
w zakresie BHP. Zagrożenia zdrowia i życia w gabinecie 
kosmetycznym. 

1 
Zagrożenia czynnikami szkodliwymi oraz ich skutki 
oddziaływania na organizm ludzki.  Sanitarne zasady 
bezpieczeństwa pracy w gabinecie kosmetycznym. 

1 
Dezynfekcja. Sterylizacja. Wymagania dotyczące 
sterylizacji. Postępowanie z odpadami. 

1 Ochrona przeciwpożarowa. Ochrona środowiska. 

09.02.2017 

2 
Organizacja pracy w zakładzie kosmetycznym. Kary za 

nieprzestrzeganie przepisów BHP. 

8.15 – 15.40 

7 

Pierwsza pomoc. Higiena rąk. Dezynfekcja powierzchni. 

Lampy bakteriobójcze. Dezynfekcja solariów. Dezynfekcja 

narzędzi i sprzętu w gabinecie kosmetycznym. 

 Aseptyka i antyseptyka podczas zabiegów kosmetycznych 
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Data 
Ilość 
godz. 
zajęć 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA Godziny zajęć 

10.02.2017 

3 

Metody sterylizacji. Problemy dotyczące sterylizacji. 

Rodzaje sterylizatorów. Opakowania sterylizacyjne. 

Momenty krytyczne. Okres przechowywania. Kontrola 

procesów sterylizacji. Dokumentacja procesów sterylizacji. 

Apteczka. 

Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych 

podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych. 8.15 – 14.00 

2 Aromaterapia i kosmetyka naturalna. 

2 
Działanie witamin w kosmetyce. 

 Zastosowanie ziół w kosmetyce. 

13.02.2017 

4 

 Metody diagnozowania stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu. 

Rozpoznanie rodzaju cery. Kryteria oceny rodzaju cery. 

Proces starzenia się skóry. 

8.15 – 15.40 

5 
Demakijaż. Masaż – zasady prawidłowo wykonanego 
masażu. Rodzaje i techniki masażu. 

14.02.2017 

2 Diagnostyka kosmetyczna 

8.15 – 14.50 

6 
Przygotowanie przez kosmetyczkę stanowiska pracy oraz 
klientki do przeprowadzenia zabiegu. 
Masaż- zajęcia praktyczne. 

15.02.2017 

6 
Manicure. Pedicure 

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp 

8.15 – 15.40 

3 

Działalność gospodarcza w salonie kosmetycznym.  
Ograniczenie swobody podejmowania działalności 
gospodarczej. Rozpoczęcie prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz jej rodzaje i formy. Przestrzeganie 
praw własności intelektualnej – ZaiKS 
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Data 
Ilość 
godz. 
zajęć 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA Godziny zajęć 

16.02.2017 9 
Metody przedłużania paznokci. 

Przedłużanie i zdobienie paznokci- zajęcia praktyczne. 
8.15 – 15.40 

17.02.2017 7 

Ocena stanu skóry twarzy, szyi i  dekoltu. 

Wykonywanie zabiegów wg schematów - zajęcia 

praktyczne. 

8.15 – 14.00 

20.02.2017 9 Przedłużanie i zdobienie paznokci- zajęcia praktyczne. 8.15 – 15.40 

21.02.2017 

2 Wniosek CEIDG 

8.15 – 15.40 2 

Urząd Skarbowy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Państwowa Inspekcja Pracy 

SANEPID. Firmowe konto bankowe. 

Pieczęć firmowa. Kasa fiskalna 

5 

Prowadzenie gabinetu kosmetycznego.  

Oprogramowanie komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

22.02.2017 

5 

Źródła informacji w pracy kosmetyczki. 

Programy komputerowe wykorzystywane przez gabinety 

kosmetyczne. Praca z programami komputerowymi 

wykorzystywanymi przez gabinety kosmetyczne. 

8.15 – 15.40 2 

Wywiad z klientem i karta klienta. 

Przeprowadzanie wywiadu z klientem i wypełnianie karty 

klienta. 

2 Reklama i marketing 

23.02.2017 

3 
Surowce kosmetyczne i ich zastosowanie. 

Metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych 

8.15 – 15.40 

6 

Rodzaje preparatów kosmetycznych oraz ich zastosowanie. 

Sporządzanie preparatów kosmetycznych zgodnie 

z recepturą 
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24.02.2017 7 

Budowa anatomiczna skóry i jej fizjologia. Przydatki skóry. 

Funkcje ochronne i fizjologiczne skóry. 

Wpływ racjonalnego odżywiania na skórę i jej przydatki. 

Wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia 

człowieka. 

8.15 – 14.00 

27.02.2017 9 

Zasady korygowania kształtu i elementów twarzy. 

Analiza kolorystyczna typu urody. 

Ogólne zasady dobrego makijażu. 

Rodzaje makijażu. 

Kosmetyki i akcesoria w pracy kosmetyczki – makijażystki. 

Wykonanie analizy kolorystycznej. 
Techniki i metody wykonywania różnych rodzajów makijażu 
– zajęcia praktyczne. 

8.15 – 15.40 

28.02.2017 

7 
Profilaktyka chorób skóry. Rodzaje skóry i ich 

rozpoznawanie. 

8.15 – 15.40 

2 
Włosy. Usuwanie nadmiernego owłosienia – zajęcia 

praktyczne. 

01.03.2017 

2 
Piercing. 

Przekłuwanie części ciała. 

8.15 – 14.00 

5 

Domowa pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu. 

Makijaż w domu. 

Domowa pielęgnacja kończyn górnych i dolnych. 

Domowe metody pielęgnacji i upiększania. 

02.03.2017 9 

Specjalistyczne aparaty i urządzenia oraz ich zastosowanie 

podczas zabiegów kosmetycznych. Obsługa aparatów i 

urządzeń stosowanych podczas zabiegów kosmetycznych . 

Metody , techniki, środki, preparaty i aparatura w pielęgnacji 

twarzy, szyi i dekoltu. 

Wykonywanie zabiegów wg. schematów z zastosowaniem 

aparatów i urządzeń – zajęcia praktyczne. 

8.15 – 15.40 

03.03.2017 

3 Zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych 

8.15 – 14.00 

4 

Czynniki fizykalne. 

Zabiegi fizykoterapii w kosmetyce. 

Wybrane zabiegi fizykoterapii kosmetycznej. 

06.03.2017 9 

 

Podsumowanie wiadomości z zakresu pielęgnacji ciała, dłoni 

i stóp. Zajęcia praktyczne 
8.15 – 15.40 
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07.03.2017 9 

 

Podsumowanie wiadomości z zakresu pielęgnacji ciała, dłoni 

i stóp. Zajęcia praktyczne 
8.15 – 15.40 

08.03.2017 5 
Włosy.  

Usuwanie nadmiernego owłosienia – zajęcia praktyczne 
8.15 – 12.20 

09.03.2017 

4 

Przestrzeganie zasad etyki i kultury. 

Kreatywność oraz konsekwencja w realizacji zadań. 

Przewidywanie skutków podejmowanych działań. 

Ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania. 

Otwartość na zmiany. 

Radzenie sobie ze stresem. 

Aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności 

zawodowych. 

Przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 

Negocjowanie warunków porozumień 8.15 – 14.50 

4 

Współpraca w zespole. Planowanie pracy zespołu w celu 

wykonania przydzielonych zadań. 

Dobieranie osób do wykonania przydzielonych zadań. 

Kierowanie wykonaniem przydzielonych prac. Ocena jakości 

wykonania przydzielonych zadań. 

Wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 

wpływających na poprawę warunków i jakość pracy. 

Komunikacja ze współpracownikami. 


