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1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Poziomy nauczania dla poszczególnych modułów z przedmiotu technologia fryzjerstwa, warunki 
osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne, zalecane 
metody dydaktyczne oraz propozycje kryteriów ocen i metod sprawdzania efektów kształcenia   
zostały zawarte w  Programie  Nauczania dla  zawodu Technik Usług Fryzjerskich -514105. 

 

OCENIANIANIE 

Wszystkie wiadomości i umiejętności przypisane są odpowiednim poziomom P (Podstawowy ) i  PP   
( Ponad Podstawowy) , co zostało zawarte w uszczegółowionych Efektach Kształcenia w Programie 
Nauczania -514105. 

 Sprawdziany przyjmują konstrukcję :  70% zadań-pytań z poziomu P i 30% zadań-pytań z poziomu 
PP. 

Ocenianie z wykorzystaniem zasad obliczeń wg. wagi  średniej   ważonej . 

 

2. FORMY I METODY KONTROLI WIADOMOŚCI  

Przedmiotem oceny są: 

a)  sprawdziany i testy ( zakres materiału   obejmujący   jeden moduł przeprowadzone  na 
koniec  realizacji  materiału dla poszczególnych  modułów),                                                                                                      
czas 1 godz. lekcyjna                                                                                                                                          
b)  ćwiczenia  praktyczne   cząstkowe zadania  z danego modułu                                                                                                                            
czas 15 -30 min.                                                                                                                                
d)  kartkówki (zapowiedziane i niezapowiedziane, obejmują zakres trzech ostatnich lekcji)                        
czas 5-15min.                                                                                                                                        
e)  zadania domowe                                                                                                                                            
f)  aktywność w czasie lekcji                                                                                                                           
g)  udział w konkursach  szkolnych i  pozaszkolnych                                                                                        
i)  zajęcie czołowych miejsc w konkursach pozaszkolnych 
 

 

                                                                         

ZASADY  OCENIANIA 

Podstawą do wystawienia oceny z modułu , okresowej  i  rocznej z przedmiotu technologia fryzjerstwa 
z modułów Z3.01, Z3.02, Z3.03, Z3.04, Z3.05, Z3.06  jest średnia ważona obliczona w następujący 
sposób: 

1. Każdej ocenie śródokresowej  przyporządkowuje się liczbę naturalną,  oznaczając 
jej wagę w hierarchii ocen. 
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2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 
 

średnia ocena 
do   1,50 niedostateczny 
powyżej  1,50    do  2,50 dopuszczający 
 powyżej 2,50    do  3,50 dostateczny 
 powyżej 3,50    do  4,50 dobry 
 powyżej 4,50    do  5,50 bardzo  dobry 
od  5,50 celujący 

 
3. Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami 

przyjętymi przez nauczyciela oraz otrzymał celujące oceny cząstkowe może 
otrzymać ocenę celującą. 

4. Formy oceniania i ich waga : 
 
 

formy oceniania waga 
 
Sprawdziany i Testy 
 

 
5 

 
Ćwiczenia praktyczne  
Kartkówki  
 

 
4 

Odpowiedź ustna 
Udział w konkursach szkolnych i 
pozaszkolnych 

 
3 

Zadanie domowe  
Praca w grupach 
Aktywność 

 
2 

Ocena za zeszyt 1 
 

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I i II  okresie  nauczyciel wystawia ocenę semestralną.  

Ocena końcowo roczna  jest średnią arytmetyczną ocen z I i II okresu (przed zaokrągleniem )  

  np. I okres – śr. 4,19   /ocena dobry/,  II okres – śr. 4,85 / ocena bardzo dobry /   -  końcowo roczna 
9,04: 2 = 4,52 / ocena bardzo dobry /                       

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „”  przyporządkowując im 
odpowiednie wartości według skali: 

ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 
wartość 6 5,75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 
                                    

 

                             

UZUPEŁNIENIE 
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Pod pojęciem form oceniania i aktywności rozumiemy : 

 Udział w konkursach związanych z modułem 
 Laureat konkursów związanych z modułem  otrzymuje w danym okresie ocenę cząstkową - 

celujący 
 Wykonywanie dodatkowych zadań 
 Aktywny udział na zajęciach 
 Każdy uczeń ma prawo do wykorzystania różnych form aktywności w celu poprawienia oceny 
 Sprawdziany  teoretyczne lub testy  z danej jednostki modułowej są obowiązkowe 
 Jeżeli uczeń opuści sprawdzian ( nieobecność usprawiedliwiona ), to powinien napisać go na 

następnej lekcji po powrocie do szkoły, w uzgodnieniu z nauczycielem 
 Uczeń może  poprawić ocenę z ćwiczeń praktycznych  w uzgodnionym z nauczycielem 

terminie 
 Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji 
 Oceny ze sprawdzianów  teoretycznych i kartkówek ,  wpisujemy do dziennika kolorem 

czerwonym 
 Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów i ćwiczeń 

wskazanych przez nauczyciela 
 Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej końcoworocznej jest uzyskanie pozytywnej oceny 

na półrocze 
 Sprawdziany podsumowujące dział materiału obejmują 70% zadań z poziomu P i 30% zadań z 

poziomu PP.  Uczeń aby zaliczyć dany sprawdzian lub ćwiczenie otrzymuje ocenę : 
                              do   50 %   punktów     -  ocena niedostateczny 
       powyżej   50  do   55 %   punktów     -  ocena dopuszczający 
       powyżej   56  do   67 %   punktów     -  ocena dostateczny 
       powyżej   68  do   80 %   punktów     -  ocena  dobry 
       powyżej   81  do   93 %   punktów     -  ocena  bardzo dobry 
                powyżej    94 %   punktów     -  ocena  celujący 

Przykład wyliczenia średniej ważonej : 

Waga  5  oceny :  3,  3+,  4- 
Waga  4  oceny :  5,  4,  4+,  1, 
Waga  3  oceny :  3,  5, 
Waga  2  oceny :  5,  4+,  5,  5,  4 

( 3+3,5+3,75 )  x 5  +  ( 5+4+4,5+1 ) x 4  + ( 3+5) x 3  + ( 5+4,5+5+5+4) x 2 / : 3x5 + 4x4 + 2x3 + 
5x2  =  3,84 

                                  co daje  nam  ocenę   DOBRĄ. 

                                                                                                                             

 

3. Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 
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Aby uzyskać ocenę wyższą od proponowanej na koniec  roku uczeń ma prawo: 

1. Wnioskować na piśmie do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie oceny  
zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż  3 dni robocze od otrzymania informacji o 
przewidywanych dla niego  rocznej ocenie  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych.. 
 
2. We wniosku musi być określona ocena, o jaką ubiega się uczeń, oraz uzasadnienie prośby. 
 
3. Za przewidywaną ocenę końcoworoczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną  
przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w kalendarzu na dany rok szkolny, a nie 
zatwierdzoną przez radę pedagogiczną. 
 
4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden  
stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen  
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od  niej wyższa.  
 
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 85% (z wyjątkiem 
długotrwałej choroby), 
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 
pisemnych, 
d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 
niedostateczna),  
e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,  
oraz spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:      

-     aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej,  

-     wykonanie prac na rzecz szkoły, w uzgodnieniu z nauczycielem lub dyrektorem, 

-     przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej,  

-     praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni , wyznaczonej przez nauczyciela. 

-     przygotowanie na zadany temat prelekcji na lekcję do zaprezentowania w klasie, 

-     uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych, 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia powyższych kryteriów, nauczyciel przedmiotu odnotowuje na 
podaniu ich spełnienie przez ucznia, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 
 
7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych wcześniej  
prośba ucznia zostaje odrzucona, a  nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 
 
8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej 2dni robocze przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez  nauczyciela przedmiotu dodatkowego 
sprawdzianu 
 
9. Sprawdzian obejmuje: 
-formę pisemną,  
-formę ustną, 
10. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się 
uczeń. 
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11. Procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne. 
 
12. Poprawa oceny końcoworocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy  
sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą. 
 
13. Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej. 
 
14.  Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje  
dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu. 
 
15. Jeżeli uczeń nieprzystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn 
nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. 

         

Warunki obniżenia przewidywanej oceny końcoworocznej 

1. Obniżenie przewidywanej oceny końcoworocznej następuje gdy: 

 zasób wiadomości i umiejętności ucznia pogorszy się, w wyniku czego otrzyma oceny, które 
spowodują obniżenie oceny przewidywanej; 

 ignoruje obowiązki szkolne. 
 

2.  Jeżeli zaistnieje przynajmniej jeden z powyższych warunków ocena ulega obniżeniu o stopień.  
3. Obniżona może być w szczególności ocena dopuszczająca na niedostateczną z zastrzeżeniem, że 
rodzice ucznia (prawni opiekunowie) byli poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną w 
wymaganym  terminie. 
 

 

W przypadkach szczególnych, nie opisanych powyżej decyzję ostateczną o ocenie z 
modułu, śródrocznej lub rocznej podejmuje nauczyciel 

 


