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Dokument zawiera informacje w trzech obszarach:  

1. Wymagania edukacyjne  

2. Szczegółowe kryteria oceniania przy uzyskiwaniu poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych   

3.  Formy i metody kontroli wiadomości (w tym wagi dla poszczególnych ocen)  

4.  Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana  

  

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA  

  
OCENA  KRYTERIA  

1 (niedostateczna)  Uczeń:   

• nie rozumie poleceń nauczyciela;   

• nie zapamiętuje podstawowych wiadomości;   

• odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć;   

• nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych;   

• nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole;   

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego  

2 

(dopuszczająca)   

Uczeń:   

• częściowo rozumie polecenia nauczyciela;   



  • zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z 

pomocą nauczyciela;   

• rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane 

pojęcia i dokumenty;   

• wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia;   

• uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole;   

• prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

3 (dostateczna)   

  

Uczeń:   

• rozumie polecenia i instrukcje;   

• zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie;   

• rozumie omawiane zagadnienia;   

• samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania;   

• umie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce;   

• aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole;   

• systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

4 (dobra)   

  

Uczeń:   

• rozumie polecenia i instrukcje;   

• zna omawiane na lekcjach zagadnienia i potrafi je zaprezentować w 

sposób logiczny i spójny;   

• rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i umie je wyjaśnić 

innym osobom;   

• potrafi formułować wnioski;   

• uczestniczy w dyskusjach i broni swojego stanowiska;   

• aktywnie uczestniczy w lekcjach;   

• poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania;   

• umie poprawnie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce;   

• wykazuje zainteresowanie problematyką projektowania fryzur;   

• systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy  

5 (bardzo dobra)   

  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę 

dobrą oraz dodatkowo:   

• posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania;   

• wykazuje zainteresowanie trendami modowymi oraz dodatkowymi 

źródłami informacji dotyczącymi omawianych treści nauczania;   

• umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz 

je selekcjonować;   

• właściwie interpretuje zjawiska w modzie ;   

• potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy;   

• kieruje pracą zespołu.   

6 (celująca)   

  

Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę 

bardzo dobrą oraz dodatkowo:   

• wykazuje szczególne zainteresowanie stylizacją i zasadami 

projektowania fryzur oraz całościowego wizerunku człowieka;   

• zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i 

przekazuje ją innym uczniom;   

• podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania 

dodatkowych zadań znacznie wykraczających poza program 

nauczania.   

  

  

ZASADY OCENIANIA I SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI NA 

ZAJECIACH Z projektowania fryzur  



1. Każda ocena wystawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona.  

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.  

3. Sprawdziany, testy, zapowiedziane kartkówki, próbne egzaminy nauczyciel 

zapowiada z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje termin do 

dziennika elektronicznego. Do sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiadomości.   

4. Wszystkie sprawdziany i zapowiedziane kartkówki wskazane przez 

nauczyciela są obowiązkowe co oznacza, że uczeń musi posiadać ocenę.  

5. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (lub innej formy pisemnej 

wcześniej zapowiedzianej) w wyznaczonym terminie do dziennika 

elektronicznego ma wpisane „nb” jako informację o nieobecności (nie jest to 

ocena).   

6. Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, 

napisanie sprawdzianu (jak i wszystkich zapowiedzianych form pisemnych) jeżeli 

ten nie pisał go w wyznaczonym terminie i nie stawił się na wyznaczony termin 

poprawkowy. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

7. Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub innej zapowiedzianej 

formy jest jednorazowa i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia poinformowania o 

ocenach. Termin poprawy jest ustalony przez nauczyciela i jest jeden dla całej 

klasy.   

8. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy sprawdzianu, w ustalonym terminie, i 

nie przedstawił ważnego udokumentowanego usprawiedliwienia traci prawo do 

jego poprawy.  

9. W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (choroba udokumentowana 

na podstawie zwolnienia lekarskiego, zawody) nauczyciel może wyrazić zgodę na 

ustalenie indywidualnego terminu poprawy.  

10. Kartkówki niezapowiedziane (10 – 15 min.) obejmują materiał z trzech 

ostatnich tematów lekcyjnych.  

11. Kartkówki zapowiedziane (15 – 30 min.) obejmują materiał wskazany przez 

nauczyciela.  

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel omawia w klasie przy ich 

oddawaniu i daje do wglądu w terminie do 2 tygodni od przeprowadzonego 

sprawdzianu pisemnego.  

13. Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych, lub 

z pomocy innych uczniów, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość 

poprawy tej pracy.  

14. Uczeń ma prawo do:  

a) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (wpis „np.”) bez podania przyczyny jeden 

raz w ciągu pólrocza (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych ustnych i 

pisemnych); zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale nie 

zwalnia z udziału w lekcji bieżącej; przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: 

brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji;  

b) zgłoszenia nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku na najbliższej lekcji po 

chorobie trwającej co najmniej tydzień.  

15. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego na każdą 

lekcję.   

16. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego 

zawierającego wszystkie treści przekazane na zajęciach.  

17. Na lekcjach wolno używać telefonów komórkowych tylko na polecenie 

nauczyciela, w sytuacji, kiedy poszukujemy informacji np. o wydarzeniach 



branżowych, źródłach stylizacji itp. w pozostałych sytuacjach telefon powinien 

być schowany i wyłączony/wyciszony.  

  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZY 

UZYSKAWANIU POSZCZEGÓLNYCH OCEN 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH   
 

  

Dział programu  Ocena 

dopuszczająca  

gdy uczeń:  

Ocena 

dostateczna  

 gdy uczeń: 

Ocena dobra  

gdy uczeń: 
Ocena bardzo 

dobra  

gdy uczeń: 

     FRK.03.3. 
Projektowanie i 
dokumentowanie 
fryzur 

-rozpoznaje 
techniki 
rysunkowe, np. 
ołówek, kredka, 
pastel P 
- wykonuje szkice 
fryzur przy użyciu 
techniki ołówka i 
kredki P 
-szkicuje fryzury z 
zastosowaniem 
światłocienia P 
- rozpoznaje 
kontrasty 
kolorystyczne P 

- rozpoznaje 
cechy 
charakterystyczne 
fryzur damskich i 
męskich P 

- określa cechy 
charakterystyczne 
elementów 
zarostu męskiego 
P 

- rozróżnia 

fryzury 

użytkowe, 

konkursowe, 

okazjonalne i 

fantazyjne P 

- rozpoznaje 

rodzaje 

warkoczy i upięć 

P 

- rozpoznaje 

reprezentatywne 

style historyczne 

we fryzjerstwie, 

w tym: 

starożytność, 

-  rozpoznaje styl 
klienta na 
podstawie 
obserwacji, w tym: 
awangardowy, 
klasyczny, 
romantyczny P  
- tworzy koncepcję 
fryzury w oparciu 
o typ 
kolorystyczny 
urody klienta P  
- tworzy koncepcję 
fryzury z 
zastosowaniem 
kontrastu 
kolorystycznego P  
- dobiera formy 
zarostu męskiego 
do cech 
indywidualnych 
klienta P 
- określa kształty 

fryzur 

użytkowych, 

konkursowych, 

okazjonalnych i 

fantazyjnych P  

-  dobiera 

zestawienia 

kolorystyczne do 

fryzur 

użytkowych, 

konkursowych, 

okazjonalnych i 

fantazyjnych P   

- projektuje 

zestawienia 

warkoczy we 

fryzurze P 

- dobiera fryzurę do 
stylu klienta PP  
- tworzy koncepcję 
fryzury w stylu klienta 

PP  
- dobiera zestawienia 
kolorystyczne w 
zależności od 
wielkości głowy i 
twarzy P  
-  stosuje zasady 
doboru kolorów P  
- dobiera zestawy 
kolorystyczne we 
fryzurze P  
-  projektuje kształty 
zarostu męskiego 
dostosowane do cech 
osobniczych i wskazań 
modowych PP 

- określa wpływ 

fryzury na 

wizerunek klienta P 

- projektuje formy 

fryzur użytkowych, , 

okazjonalnych i 

fantazyjnych P 

- projektuje formy 

upięć P 

- tworzy 

kompozycje fryzur z 

elementami 

charakterystycznymi 

dla okresu 

historycznego np. 

starożytność, barok, 

rokoko, biedermeier 

P 

- sporządza rysunki 

instruktażowe 

zabiegu 

fryzjerskiego P 

- sporządza szkice i 
rysunki fryzur PP 
-dobiera fryzury do 
stylu klienta PP 
-projektuje 
zestawienia 
kolorystyczne PP 

- projektuje różne 
rodzaje fryzur 
damskich i męskich 
P 

- wykonuje rysunki 
projektów fryzur 
damskich i męskich 
PP 
- koryguje 
nieprawidłowości 
budowy 
anatomicznej za 
pomocą zarostu 
męskiego twarzy PP 

- projektuje 

fryzury użytkowe, 

konkursowe, 

okazjonalne i 

fantazyjne PP 

- projektuje 

fryzury, z 

uwzględnieniem 

typu 

kolorystycznego 

fryzur 

użytkowych 

konkursowych, 

okazjonalnych i 

fantazyjnych PP 

- projektuje 

fryzury zgodnie z 

okazją, 

regulaminem 

konkursu, 



barok, rokoko, 

biedermeier P 

- określa 

symbole 

rysunku 

instruktażowego 

P 

- oznacza 

podziały włosów 

na sekcje i 

separacje do 

zabiegu 

fryzjerskiego P 

- oznacza pasma 

pamięci, 

projekcje i 

dystrybucje w 

sekcjach do 

zabiegu 

fryzjerskiego P 

- określa kształty 

konturów 

strzyżenia i 

fryzur P 

- rozpoznaje 

oznaczenia 

stosowane w 

dokumentacji 

zabiegu 

fryzjerskiego P 

- rozpoznaje 

rodzaje portfolio 

P 

- określa 

techniki 

wykonania 

portfolio P 

- przygotowuje 

portfolio fryzur 

na podstawie 

wytycznych P 

- opisuje 

reprezentatywne 

style historyczne 

we fryzjerstwie, 

w tym: 

starożytność, 

barok, rokoko, 

biedermeier P 

- określa dane 

liczbowe 

stosowane w 

rysunku, tj. 

długość włosów 

w 

poszczególnych 

sekcjach, 

kierunek i 

kolejność 

wykonywania 

określonych 

czynności P 

- stosuje 

oznaczenia 

technologiczne w 

dokumentacji 

zabiegu 

fryzjerskiego P 

- prezentuje 

portfolio w 

formie 

papierowej i 

multimedialnej P 

- stosuje techniki 

multimedialne do 

prezentacji 

projektów fryzur 

P 

 
  

- odczytuje i 

analizuje informacje 

dotyczące 

przygotowania i 

zastosowania 

preparatu na 

podstawie instrukcji 

producenta 

preparatów 

fryzjerskich P 

- analizuje 

technologiczne 

karty zabiegów 

chemicznych P 

- wypełnia kartę 

diagnozy klienta i 

karty zabiegów 

chemicznych na 

podstawie danych P 

- posługuje się 

paletą kolorystyczną 

preparatów do 

zabiegu zmiany 

koloru włosów P 

- przygotowuje 

dokumentację 

technologiczną 

zabiegu: pielęgnacji, 

zmiany koloru, 

zmiany kształtu 

fryzury, zmiany 

struktury włosów P 

- wykorzystuje 

dostępne techniki 

multimedialne do 

prezentacji fryzur P 

życzeniem klienta, 

tematem sesji 

zdjęciowej PP 

- projektuje 

warkocze i upięcia 

P 

- projektuje we 

fryzurze 

kompozycje 

splotów P 

- projektuje 

fryzury w oparciu 

o rys historyczny 

PP 

- wykonuje 

rysunek 

instruktażowy 

fryzjerski PP 

- wykonuje 

dokumentację 

zabiegu 

fryzjerskiego: a) 

posługuje się 

dokumentacją 

technologiczną w 

projektowaniu 

fryzur damskich i 

męskich b) 

wypełnia 

technologiczne 

karty zabiegów 

chemicznych PP 

- Sporządza 

portfolio 

projektów fryzur 

PP 

- stosuje dostępne 

techniki 

multimedialne do 

 prezentacji fryzur 

P  



 FRK.03.4. 

Wykonywanie 

fryzur na 

podstawie 

projektów 

 

 

- analizuje 

informacje 

zawarte w 

projekcie 

fryzury damskiej 

przed 

wykonaniem 

zabiegu P 

- posługuje się 

dokumentacją 

technologiczną 

zabiegu: 

pielęgnacji, 

zmiany koloru, 

zmiany kształtu 

fryzury, zmiany 

struktury 

włosów do 

wykonania 

fryzur 

użytkowych i 

okazjonalnych P 

- analizuje 

informacje 

zawarte w 

projekcie 

fryzury męskiej 

przed 

wykonaniem 

zabiegu P 

- analizuje 

informacje 

zawarte w 

projekcie upięć i 

warkoczy P 

- rozpoznaje 

dodatki 

fryzjerskie typu: 

treski, pasma, 

wypełniacze, 

ozdoby P -   

dobiera dodatki 

fryzjerskie na 

podstawie 

projektu fryzury 

do fryzur: 

użytkowych, 

okazjonalnych, 

konkursowych, 

fantazyjnych P 

- analizuje 

informacje 

zawarte w 

- odczytuje 

oznaczenia 

stosowane w 

dokumentacji 

zabiegu 

fryzjerskiego, w 

tym: koloryzacji, 

strzyżenia, 

zmiany struktury 

włosów P 

- stosuje 

informacje 

zawarte w 

instrukcji 

producenta 

dotyczące 

przygotowania i 

zastosowania 

preparatu do 

zmiany koloru 

włosów P 

- odczytuje 

oznaczenia 

stosowane w 

dokumentacji 

upięć i warkoczy 

P 

-  rozpoznaje 

różne rodzaje 

upięć i warkoczy 

na podstawie 

projektu P 

- odczytuje 

oznaczenia 

stosowane w 

dokumentacji 

fryzur damskich 

konkursowych i 

fantazyjnych P 

- stosuje w praktyce 

założenia 

dokumentacji 

zabiegu 

fryzjerskiego, w 

tym: zmiany koloru, 

strzyżenia, zmiany 

struktury włosów do 

wykonania fryzur 

damskich 

użytkowych i 

okazjonalnych P 

- stosuje informacje 

dotyczące 

przygotowania i 

zastosowania 

preparatu do 

zabiegu zmiany 

koloru włosów na 

postawie instrukcji 

producenta P 

- uwzględnia 

informacje zawarte 

w karcie diagnozy 

włosów i skóry 

głowy do 

wykonania fryzur 

męskich P 

- klasyfikuje 

projekty ze względu 

na rodzaj upięć i 

warkoczy P 

- stosuje dodatki 

fryzjerskie: treski, 

pasma, wypełniacze 

i ozdoby do 

wykonania fryzury 

zgodnie z projektem 

P 

- uwzględnia 

informacje zawarte 

w karcie diagnozy 

klienta do 

wykonania fryzur 

fantazyjnych i 

konkursowych na 

podstawie projektu 

P 

- posługuje się 

dokumentacją 

technologiczną 

fryzur damskich 

- wykonuje 

fryzury damskie 

użytkowe i 

okazjonalne na 

podstawie 

projektów PP 

- uwzględnia 

informacje 

zawarte w karcie 

diagnozy włosów 

i skóry głowy do 

wykonania fryzur 

damskich 

użytkowych i 

okazjonalnych P 

- wykonuje 

zaprojektowane 

fryzury damskie P 

- wykonuje 

fryzury męskie, 

np. sportowe i 

klasyczne na 

podstawie 

projektu PP 

- posługuje się 

dokumentacją 

technologiczną 

zabiegu zmiany 

koloru i nietrwałej 

zmiany kształtu 

włosów do 

wykonania 

fryzury męskiej P 

- wykonuje 

fryzury męskie 

zgodnie z 

założeniami 

dokumentacji P 

- wykonuje 

upięcia i warkocze 

zgodnie z 

dokumentacją 

technologiczną, na 

podstawie 

projektów PP 

- wykonuje 

fryzury z 

elementami 

dodanymi na 

podstawie 

projektu PP  

- wykonuje 

fryzury z 



dokumentacji 

fryzur damskich 

konkursowych i 

fantazyjnych 

przed 

wykonaniem 

zabiegu P 

konkursowych i 

fantazyjnych P 

 

dodatkami, np. 

treski, pasma, 

wypełniacze, 

ozdoby, zgodnie z 

projektem fryzury 

P 

- wykonuje 

fryzury damskie 

konkursowe i 

fantazyjne na 

podstawie 

projektów PP 

 

 

METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW   

  

Poziomy nauczania dla poszczególnych działów, warunki osiągania efektów kształcenia 

w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne, zalecane metody dydaktyczne oraz 

propozycję kryteriów ocen i metod sprawdzania efektów kształcenia zostały zawarte w 

PROGRAMIE NAUCZANIA dla projektowania i wykonywania fryzur.  

Zajęcia z projektowania i wykonywania fryzur prowadzone są w wymiarze dwóch  

godzin tygodniowo przez pierwszy rok szkolny i trzech godzin przez pierwsze półrocze w 

drugim roku. 

  

WAGI   

*Testy, sprawdziany pisemne podsumowujące dział materiału – waga 3   

* kartkówki – ok. 15 min. – z bieżących wiadomości – różne formy, rysunki, krzyżówki – 

waga 2   

* ćwiczenia projektowe – waga 2  

* opracowanie i prezentacja tematów wg. metody projektów lub referaty tematyczne – waga 

2   

* opracowania pisemne związane z efektami stosowania na lekcjach metod aktywizujących – 

waga 2  

* odpowiedzi ustne – waga 2   

* aktywność na lekcji – waga 1   

* praca w grupach – waga 1   

* projekty indywidualne – waga 1  

* praca z tekstem – waga 1  

  

  

  

  

ZASADY OCENIANIA   

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

semestralną. Wszystkie sprawdziany i prace pisemne np. kartkówki, testy muszą być zaliczone 

na ocenę pozytywną, przy ocenie negatywnej lub braku oceny ze sprawdzianu kończącego dany 

dział ocena końcowa może być obniżona. Sprawdziany, testy muszą być zaliczone w terminie 

2 tygodni od momentu uzyskania oceny, w przypadku długotrwałej choroby ucznia, ustalenie 

terminu zaliczenia odbywa się indywidualnie. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny 

końcoworocznej, jest uzyskanie pozytywnej oceny za I okres. W ustalaniu oceny za I okres i 

końcoworocznej, pomaga średnia ocen uzyskana przez ucznia, jest ona podpowiedzią dla 



nauczyciela, ale nie wyznacznikiem oceny. Średnia ważona sugeruje ocenę, lecz liczy się 

również zaangażowanie na lekcji, systematyczne wykonywanie ćwiczeń z projektowania i 

wykonywania fryzur, frekwencja na zajęciach, ilość ocen jaką uczeń uzyskał w trakcie 

okresu/roku. Ewentualny brak zeszytu i materiałów potrzebnych do zajęć, uczeń zgłasza 

nauczycielowi na początku  lekcji. Oceny z prac pisemnych odnotowywane są w dzienniku 

elektronicznym kolorem czerwonym.    

Dodatkowo uczeń, który chce uzyskać ocenę celującą z przedmiotu powinien:  

- odznaczać się wyjątkową wiedzą wykraczającą poza wiadomości zdobyte na lekcji,  

- brać udział w konkursach przedmiotowych,  

- na polecenie nauczyciele wykonywać dodatkowe zadania,   

- wykazywać się dużą aktywnością na lekcji,  

- być kreatywny i interesować się nowinkami branżowymi oraz aktualną modą,   

- współpracować w grupie, odznaczać się cechami przewodzenia jej z właściwymi 

zasadami zarządzania,  

- stosować się do zasad etyki   

Sprawdziany podsumowujące dział materiału / godzinne / obejmują 70% zadań z 

poziomu P i 30% zadań z poziomu PP. Sprawdzian podsumowujący poprzedzony jest 

zapowiedzianym powtórzeniem wiadomości. Każdy sprawdzian pisemny jest do wglądu dla 

ucznia i rodzica na terenie szkoły. 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 

W dolnej lub górnej granicy punktowej nauczyciel może zastosować ocenę ze znakiem 

„+” lub „-”.  

  

KARTKÓWKI ZAPOWIEDZIANE  

1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości wskazanych przez nauczyciela.  

2. Obejmują materiał programowy z różnych poziomów wymagań.   

3. Sprawdzone kartkówki przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego.  

  

KARTKÓWKI NIEZAPOWIEDZIANE  

1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i 

praktycznych oraz kontrolę aktywnego słuchania na lekcji.  

2. Obejmują: maksymalnie trzy jednostki tematyczne bądź materiał będący 

tematem lekcji bieżącej.  

Przy ocenianiu kartkówek zapowiedzianych i niezapowiedzianych stosuje się następujące 

kryteria punktowe:   

                               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 

 

  
 



Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel sugeruje się średnią ważoną: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 

ZWROTNEJ. 
Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych, 

kryteriach oceniania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej (zapis w e-dzienniku) oraz te same informacje przekazuje rodzicom 

(opiekunom prawnym) wychowawca w wiadomości przesłanej przez e-dziennik. Nauczyciel 

przekazuje również uczniom informację jakie zagadnienia będą realizowane w poszczególnych 

okresach roku szkolnego.  

Oceny cząstkowe są jawne dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniku 

elektronicznym. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub za pośrednictwem wychowawcy. Rodzic 

(prawny opiekun) podczas wywiadówek lub indywidualnych konsultacji ma możliwość 

uzyskać informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce dziecka, o trudnościach i 

uzdolnieniach oraz wskazówki do pracy z uczniem.  

  
 DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY NA LEKCJACH PODSTAW 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI 
WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI.  

  
Wymagania edukacyjne w ramach zajęć projektowania i wykonywania  fryzur należy 

dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia:   

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;   

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;   

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;   

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów                           

                                                                                                             opracowała: Marta Mucha 

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  5,51 celujący 


