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Klasa 3 F
Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotem oceniania są:
- wypowiedzi ustne(znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji) przynajmniej raz w semestrze,
- wypowiedzi rzeczowe, ze znajomością języka fachowego i umiejętnością formułowania
dłuższych zdań , w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego materiału
- sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane
tydzień wcześniej,( jeśli zaistnieje sytuacja że uczeń zostanie przyłapany na oszukiwaniuściąga z własnej ściągi, z zeszytu, telefonu, odpisuje od kolegi, rozmawia z kolegą) praca
zostaje mu odebrana i otrzymuje ocenę niedostateczny.
- kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane
- nauczyciel ma prawo odebrać pracę-kartkówką i postawić ocenę niedostateczną uczniowi,
który odpisuje od kolegi lub korzysta z niedozwolonych pomocy,
- uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym, pisze go na następnej lekcji,
na której jest obecny
- uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą w ciągu dwóch tygodni ,
(do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną)
- prawidłowo i estetycznie wykonane prace domowe typu: referaty, schematy, plansze,
rysunki i inne,
-próbny egzamin zawodowy jest jedną z ważniejszych form sprawdzania wiedzy teoretycznej,
uczeń który nie stawi się na egzamin otrzymuje ocenę niedostateczny jest zobowiązany do
napisania tego egzaminu w ciągu dwóch tygodni,
-uczeń który opuścił 50% zajęć musi zaliczyć materiał, egzaminy w formie teoretycznej( po
wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem zakresu materiału i terminu),
Nauczyciel ma prawo wystawić semestralną i końcowo roczną ocenę ,,ważoną” po
wcześniejszym poinformowaniu uczniów, które oceny mają wyższą wartość, (np. ocena ze
sprawdzianu a nie ocena z pracy domowej)
Bardzo ważna jest :
- aktywność ucznia na lekcji,
- postawa wobec przedmiotu nauczania, nauki i ćwiczeń domowych wraz z kulturą
zachowania w każdej sytuacji,
- adekwatność treści do tematu zadania i pomysłowość jego rozwiązania, czytelność,
przejrzystość treści (np.: wyróżnienie ważnych pojęć kolorem lub podkreśleniem),
- umiejętność pracy w grupie
- wyposażenie w podręcznik zawodowy,
- systematyczne prowadzenie zeszytu zawodowego,
- kreatywność zawodowa np. udział w konkursach , pokazach, czy innych imprezach
fryzjerskich,(ocena za aktywność)
-uczeń dwa razy w semestrze może być nie przygotowany do lekcji, co zgłasza
nauczycielowi przed jej rozpoczęciem się , nauczyciel ten uczniowski przywilej odnotowuje
w dzienniku lekcyjnym

Ponadto uczeń pracuje na oceny według następującej skali ocen:
CELUJĄCY
Ocenę celujący otrzymuje uczeń , który:
a) posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
b) samodzielnie poszerza wiadomości korzystając z podręczników specjalistycznych,
fachowych fryzjerskich,
c) prowadzi zeszyt a prace pisemne oddaje w terminie.
d) ma wysoką ocena aktywności i zaangażowanie ucznia w sprawy zawodowe

BARDZO DOBRY
Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń , który:
a) wyczerpująco opanował cały materiał programowy poznany na lekcjach, wiadomości
wiąże w logiczny układ,
b) rozumienie pojęcia, umiejętnie wyciąga wnioski z analizy i obserwacji zabiegów, technik
fryzjerskich bez pomocy nauczyciela,
c) łączy teorię z praktyką, samodzielnie rozwiązuje problemy,
d) charakteryzuje go precyzja wypowiedzi, poprawny styl, bogate słownictwo,
e) prowadzi zeszyt, bierze udział w zajęciach.

DOBRY
Ocenę dobry otrzymuje uczeń , który:
a) posiada zakres wiedzy o podstawowej treści z danego przedmiotu zawodowego ze
znajomością połączeń logicznych
b) poprawnie rozumie podstawowe wiadomości i umiejętności wyjaśniania ważniejszych
pojęć (także z pomocą nauczyciela),
c) rozwiązanie zagadnienia teoretycznego lub praktycznego wymaga sterowania przez
nauczyciela (ukierunkowywania, naprowadzania),
d) zdarzają mu się niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane są językiem
potocznym z małą precyzją wypowiedzi,
e) prowadzi zeszyt, prace oddaje w terminie.
DOSTATECZNY
Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń , który:
a) materiał podstawowy ma ograniczony do podstawowych treści w przedmiocie, ale
logicznie przekazuje skromne informacje.
b) dość poprawnie rozumie podstawowe pojęcia, wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą
nauczyciela,
c) stosuje wiedzę dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela ,
d) charakterystyczne są w jego wypowiedzi nieliczne błędy, trochę nieporadny styl, czasem
trudności w wysławianiu się.
e) ma nieliczne braki w zeszycie, prace oddaje po terminie.
DOPUSZCZAJACY
Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń , który:
a) nie zna podstawowego materiału, wiadomości zestawia luźno, bez połączeń i związków
logicznych.
b) nieumiejętnie wyjaśniania zjawiska, wykazuje braki zrozumienia zagadnień i
nieumiejętnie je kojarzy ,

c) posiadaną wiedzę nie potrafi przekazać nawet przy pomocy nauczyciela ,
d) w wypowiedziach często popełnia błędy , ma nieporadny styl i trudności w wysławianiu
się.
e) nie prowadzi zeszytu lub ba duże braki, nie oddaje prac domowych.
NIEDOSTATECZNY
Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń , który:
a) posiada rażący brak wiadomości z programu przedmiotu, bez jakiejkolwiek spójności
logicznej między posiadanymi wiadomościami,
b) zupełnie nie rozumie pojęć, oraz nie umie wyjaśnić pojęć , w ogóle nie kojarzy treści
przedmiotu czy lekcji, co wskazuje na nie przygotowanie się ucznia do lekcji
c) jest bezradny wobec postawionych problemów,
d) nie prowadzi zeszytu, nie oddaje prac domowych
e) nie wykazuje aktywności na zajęciach.
Sprawdziany, testy i kartkówki będą oceniane według skali ocen:
0% - 30% niedostateczny
31% - 50% dopuszczający
51% - 70% dostateczny
71% - 90% dobry
91% - 100% bardzo dobry

