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System oceniania: 

- ocena celująca (6): uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; 

wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem; dostrzega różnice pomiędzy teorią a praktyką; 

bierze udział w konkursach fryzjerskich; potrafi logicznie myśleć ponadto wykazuje szczególne 

zainteresowanie przedmiotem; z własnej inicjatywy podejmuje dodatkowe zadania; jest aktywny na 

zajęciach. 

- ocena bardzo dobra (5): uczeń opanował wiedzę i umiejętności z zakresu materiału przewidzianego 

programem nauczania (książka i zeszyt); wykonuje starannie zadania domowe, bezbłędnie ćwiczenia; 

prace oddaje w wyznaczonym terminie; dba o estetykę wykonywanych notatek; potrafi uzasadniać swoje 

wypowiedzi ustne; jest aktywny na zajęciach; posługuje się fachową terminologią fryzjerską. 

- ocena dobra (4): uczeń opanował wiedzę i umiejętności z zakresu materiału przewidzianego 

programem nauczania (częściowo książka i zeszyt); ćwiczenia wykonuje pod niewielką kontrolą 

nauczyciela; oddaje zadania staranne, kompletne, w których może wystąpić niewielki błąd, nie 

wpływający na prawidłowość wykonania pracy; ćwiczenia oddaje w ustalonym terminie; stara się być 

aktywny, jednak nie zawsze z pozytywnym skutkiem; stosuje terminy zawodowe poprawnie.  

- ocena dostateczna (3): uczeń posiada wiadomości i umiejętności w zakresie poziomu podstawowego 

(zeszyt); wykonuje ćwiczenia pod kontrolą nauczyciela, jednak z błędami, które wpływają na ich jakość; 

prace domowe oddaje nie zawsze w terminie i nie zawsze kompletne; nie wykazuje aktywności na 

zajęciach, ma trudności w posługiwaniu się fachową terminologią fryzjerską; podczas wykonywania 

zadań wymaga dodatkowej opieki ze strony nauczyciela. 

- ocena dopuszczająca (2): uczeń posiada wiadomości i umiejętności w minimalnym zakresie objętym 

programem nauczania; wykonuje ćwiczenia z pomocą nauczyciela; ćwiczenia oddaje nieterminowo; 

prace wykonuje niestarannie, niekompletnie, popełnia w nich błędy; wykazuje brak samodzielności i 

chęci poprawienia zadań; podczas wykonywania zadań wymaga stałych wskazówek nauczyciela; uczeń 

jest niesumienny i niedbały; nie uczestniczy aktywnie w lekcji. 

- ocena niedostateczna (1): uczeń nie opanował w stopniu minimalnym materiału objętego programem 

nauczania; nie jest aktywny na lekcjach. 

 

 

 

Ocena zero-   jest oceną cząstkową wliczaną w średnią ocen, nie stanowi oceny końcowej. Wpisywana jest 

w przypadku braku oddania prac domowych, zeszytu, braku odpowiedzi ucznia, nie wykonania ćwiczenia i 

zadań praktycznych w sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub w sytuacji kiedy odmawia on 

współpracy jak i wykonania zdań. Zero wpisane w oceny zaniża średnią ocen i wymaga poprawy. 

 

Uwagi ogólne: 
- Uczeń powinien zaliczyć wszystkie zadania i ćwiczenia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Ćwiczenia powinny być wykonane poprawnie i estetycznie. 

- Uczeń zobowiązany jest do poprawy oceny zero w terminie do dwóch tygodni od chwili wystawienia w 

przeciwnym razie skutkuje to zaniżeniem średniej ocen. 

- Pracę zaliczoną po terminie obniża się o jeden stopień. 

- W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek wykonać ćwiczenia w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

- W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń zalicza pracę po terminie – ocenę obniża się o 

jeden stopień. Za ucieczkę z zajęć, na których są zaliczenia wstawia się ocenę niedostateczną. 

- Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną za wykonane ćwiczenia w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

- W przypadku braku zaliczenia prac lub nie zaliczenia prac wstawia się ocenę niedostateczną. 



- Zaliczanie zadań będzie zapowiadane na dwa tygodnie przed. 

- Za opuszczenie 50% zajęć na pracowni obniża się ocenę końcową o jeden stopień. 

- Za nagminny brak fartuszka, główki treningowej wstawiana będzie ocena niedostateczna. 

- Uczeń może przyprowadzać modeli na strzyżenia damskie i męskie, w celu zaliczenia ćwiczeń,  

- Każdy uczeń zobowiązuje się do prowadzenia zeszytu ćwiczeń na pracowni fryzjerskiej.  

 

Metody weryfikacji wiadomości i umiejętności: 

 Ćwiczenia indywidualne, grupowe.  

 Aktywność  

 Konkursy fryzjerskie 
 

 

Kryteria oceny postawy zawodowej: 
- jakość i estetyka wykonania, 

- twórcze podejście do przedmiotu, 

- samodzielność, 

- znajomość specjalistycznych pojęć, 

- czas i tempo pracy, 

- czystość i ergonomia pracy, 

- zaangażowanie. 
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