
Przedmiotowy System Oceniania  z 
przedmiotów zawodowych z Fryzjerstwa   

w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza  
w Tczewie  

I. System opracowano w oparciu o następujące dokumenty:  
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 03 sierpnia 2017 r.  w sprawie warunków i sposobów oceniania, 

klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 
w szkołach publicznych.  

2. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania Wewnątrzszkolnego Systemu oceniania.  

3. Podstawy programowe.  

4. Standardy egzaminacyjne.  

5. Programy nauczania.  

6. Program wychowawczy szkoły.  

  

II. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest:  
1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań 

edukacyjnych przewidzianych w programach nauczania.  

2. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz 

trudnościach ucznia.  

3. Wykorzystywanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela.  

  

Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę ustną, której celem jest uwidocznienie poprawnych działań i nawyków 

uczniów oraz wskazanie luk i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.  

Nauczyciel sprawdza wiadomości teoretyczne i praktyczne uczniów (często w formie kilkunastominutowych 

kartkówek).  

Po zakończeniu każdego działu obowiązuje uczniów sprawdzian,  który jest zapowiedziany z 1-tygodniowym 

wyprzedzeniem.  
  

  

III. Prawa i obowiązki ucznia  

• Prace  klasowe, sprawdziany są dla Ucznia obowiązkowe.  

• Prace  klasowe i sprawdziany są zapowiadane przynajmniej jeden tydzień wcześniej i podany jest 

ich zakres.   

• Każda praca klasowa lub jej poprawa (nawet na ocenę niedostateczną) jest wpisywana do 

dziennika.  

• Jeżeli Uczeń opuścił, z przyczyn usprawiedliwionych, pracę klasową lub sprawdzian to musi je 

napisać  natychmiast po powrocie do szkoły lub ustalić z nauczycielem czas napisania.  

• Jeżeli Uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn nieusprawiedliwionych lub uciekł z lekcji to 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

• Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (sprawdzianu) lub jej poprawy, nie przychodzi w 
określone dni lub mimo obecności w szkole odmawia napisania tej pracy otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  

• Poprawa musi się odbyć w ciągu tygodnia tygodnia od rozdania poprawionych prac i w 

uzgodnieniu z nauczycielem.  

• Nie ma możliwości poprawiania prac klasowych i sprawdzianów na tydzień przed klasyfikacją.  



• Kartkówka może być wcześniej niezapowiedziana. Kartkówki nie podlegają poprawie.  
  

Jeżeli uczeń jest nieobecny na kartkówce, nauczyciel może (także bez uprzedzenia) sprawdzić umiejętności 

ucznia z tego zakresu na następnej lekcji, na której uczeń jest obecny.  
  

• Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych form 

sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do 

wystawienia oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy.  

• Uczeń ma prawo raz  w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowania się do lekcji(nie dotyczy prac 

pisemnych  zapowiedzianych). Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu,  brak 

pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.  

• Nie przewiduje się prac pisemnych zaliczeniowych na zakończenie półrocza.  

• Jeżeli Uczeń uzyskał za I półrocze ocenę niedostateczną to ma obowiązek ją poprawić do 15 marca. 

Jeśli ponownie otrzymał ocenę niedostateczną to pozytywną ocenę końcoworoczną może 

otrzymać tylko wtedy, kiedy przewidywana ocena za II półrocze jest na poziomie co najmniej 

dostatecznym. W przypadku oceny dopuszczającej w II półroczu, uczeń otrzymuje kolejną szansę 

na poprawę oceny z I półrocza pod warunkiem, ze jego frekwencja z przedmiotu jest na poziomie 

co najmniej 80%, a godziny są usprawiedliwione.  

• Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji  i  nie wymaganej ilości ocen, może być nieklasyfikowany 

(dla ucznia, o którym mowa, może być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Sprawę 
dopuszczenia do egzaminu regulują odrębne przepisy).  

• Ponadto uczeń może otrzymać dodatkowo oceny, z wybranego przedmiotu zawodowego, za:  

 za osiągnięcia w konkursach fryzjerskich - cząstkowa ocena celujący za I, II i III miejsce;  

 za udział w konkursach  i imprezach szkolnych oraz w środowisku lokalnym – cząstkowa 
ocena bardzo dobry (wyjątkowo- cząstkowa ocena celujący za aktywny udział w w/w imprezach).  

 za szczególne zaangażowanie w przedsięwzięciach fryzjerskich uczeń może uzyskać 
podwyższoną ocenę klasyfikacyjną z wybranego przedmiotu zawodowego, ale nie wyższą niż bardzo 
dobry. 

O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców poprzez elektroniczny system 
kontroli – Librus i na zebraniach z rodzicami.   
Nie później niż 2 tygodnie przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie.  

Zdalne nauczanie    

 Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z planem zajęć i trwają minimum 30 minut.  

 Obecność jest obowiązkowa, sprawdzana i odnotowywana w dzienniku Librus.  

  Uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt lub inne materiały i przybory zgodnie z 
ustaleniami nauczyciela.  

  Uczeń ma obowiązek odpowiadać na każde pytanie nauczyciela, to znaczy mieć sprawny mikrofon 
i włączyć kamerę na prośbę nauczyciela.    

 W przypadku trudności technicznych uczeń powinien zgłosić nauczycielowi przed lekcją, że będzie 
miał problem z pełnym uczestnictwem w lekcji (informacja powinna zostać przesłana drogą 
oficjalną Teams lub Librus).  

  Oficjalną formą komunikacji z nauczycielem jest dziennik Librus i platforma Teams.  

 Pracę uczniów przesyłane w inne miejsca niż platforma Teams nie będą podlegały ocenie.   

 Nieusprawiedliwiony brak aktywności ucznia na lekcji on-line skutkuje oceną niedostateczną z 
pracy na lekcji, podobnie jak brak notatek z przebiegu lekcji (uczeń ma obowiązek na prośbę 
nauczyciela, w sposób określony przez nauczyciela, pokazać notatki i wykonane zadania).  

 



IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

• sprawdzian - obejmuje materiał z jednego działu lub jego części, czas trwania do jednej godziny 

lekcyjnej  

• kartkówka - obejmuje materiał z 1 – 3 tematów lekcyjnych, czas trwania 5 – 20 minut  

• odpowiedź ustna  

• praca w grupie   

• praca domowa    

• aktywność  

• inne prace dodatkowe   

• testy zawodowe  

• próbny egzamin zawodowy  

   

V. Obszary aktywności podlegające ocenianiu  

1. Wiedza i umiejętności przedmiotowe (tj. posługiwanie się językiem przedmiotu, swoboda operowania 

terminologią typową dla zawodu, stosowanie odpowiednich metod).  

2. Aktywność na lekcjach - uczestniczenie w lekcji poprzez zgłaszanie się do rozwiązywania problemów 

lub zadań, udział w dyskusjach, przygotowanie określonych fragmentów lekcji, itp.  

3. Praca w grupach.  

4. Wyszukiwanie informacji.  

5. Wytwory ucznia - samodzielne referaty, prezentacje, projekty, pomoce do lekcji.  

6. Udział w konkursach, imprezach promujących szkołę w środowisku lokalnym.  

7. Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania.  

8. Samokontrola.  

  

VI. Kryteria oceniania uczniów   

Poniżej określone ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są podstawą do opracowania 

wymagań edukacyjnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych .   

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach edukacyjnych, samodzielnie 
rozwiązuje problemy związane z zawodem, umiejętnie stosuje wiedzę i umiejętności z innych przedmiotów 
zawodowych, biegle stosuje terminologię właściwą dla zawodu, analizuje i ocenia rozwiązania problemów, 
trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów praktycznych, planuje proces 
rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania, wykazuje zainteresowaniem zawodem, 
bierze udział w konkursach, olimpiadach związanych z zawodem.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:   

opanował wiadomości i umiejętności zawodowe w stopniu gwarantującym wysoki poziom kwalifikacji 
zawodowych, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne związane z zawodem, sprawnie 
posługuje się terminologią właściwą dla zawodu, potrafi argumentować własne rozwiązania problemów, potrafi 
dokonać analizy problemu, potrafi rozwiązywać zadania nietypowe związane z zawodem, wykorzystuje wiedzę 
teoretyczną do rozwiązywania zadań praktycznych, jest aktywny na lekcjach, wykonuje prace w sposób 
estetyczny, pracuje systematycznie, stosuje się do zasad bhp właściwych  w zawodzie.   

  



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu w stopniu 

pozwalającym na skuteczne wykonywanie zawodu braki, jakie posiada pozwalają na wykonywanie czynności 

zawodowych, potrafi prawidłowo rozpoznać problem zawodowy i zaproponować typowy sposób rozwiązania, 

zna i stosuje pojęcia i zasady właściwe dla zawodu, zna i stosuje zasady bhp właściwe dla zawodu, potrafi 

stosować poznane procedury do wykonania zadania praktycznego, potrafi poprawić wskazany przez 

nauczyciela błąd w wykonywanym zadaniu, dobrze posługuje się podstawową terminologią zawodową, potrafi 

samodzielnie rozwiązać typowy problem teoretyczny i praktyczny, potrafi prawidłowo interpretować teksty i 

schematy fachowe, jest aktywny na lekcjach, prace domowe (rysunki, projekty) są wykonane starannie z 

niewielkimi błędami.  
  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawodowe w zakresie pozwalającym na rozwiązywanie 

większości problemów i zadań w danym zawodzie, zna podstawowe pojęcia, zasady i prawa właściwe dla 

danego zawodu, przy pomocy nauczyciela potrafi dokonać analizy typowego problemu zawodowego  i 

zaproponować rozwiązanie, przy pomocy nauczyciela potrafi określić nieprawidłowości w rozwiązaniu  i 

poprawić błędy, posługuje się terminologią fachową z błędami, wykonane prace zawierają błędy, które 

pozwalają po wprowadzeniu poprawek na prawidłowe rozwiązania problemu, potrafi stosować poznane 

wcześniej typowe rozwiązania.  
  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
opanował w stopniu elementarnym wiadomości i umiejętności zawodowe w zakresie pozwalającym na 

rozwiązywanie większości problemów i zadań w danym zawodzie, braki w wiadomościach  i umiejętnościach 

pozwalają na wykonywanie podstawowych czynności zawodowych, zna podstawowe zasady bhp właściwe dla 

zawodu i potrafi je zastosować, wykonuje proste czynności zawodowe, stosuje nieudolnie język zawodowy, zna 

podstawowe pojęcia, nazywa podstawowe przyrządy, układy, procesy itp. braki, jakie wykazuje pozwalają na 

kontynuowanie kształcenia zawodowego.   
  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową kształcenia  w zawodzie 

w zakresie pozwalającym na wykonywanie zawodu, nie pracuje systematycznie, opuszcza zajęcia, nie potrafi 

nazwać, wymienić podstawowych pojęć, zasad w zawodzie, nie potrafi rozwiązać podstawowego, typowego 

problemu nawet przy pomocy nauczyciela, nie zna elementarnych pojęć, terminów właściwych dla zawodu, nie 

wykazuje zainteresowania zawodem nie zna podstawowych zasad bhp w zawodzie, nie stosuje się do tych 

zasad, braki, jakie wykazuje nie pozwalają na dalsze kształcenie zawodowe.  
  

  

Sprawdziany są oceniane według kryteriów:  

A – maksymalna liczba punktów do zdobycia na sprawdzianie   

niedostateczny                            do  40 %  A  pkt 

dopuszczający                              41%   A    -  50%   A  pkt 

dostateczny                                  51% A     -   70%  A  pkt 

dobry                                             71% A    -    90%  A   pkt 

bardzo dobry                                91% A    -   99% A pkt 

celujący                                         100%  A  pkt,   


