ARKUSZ OBSERWACJI Z WYKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO
SKALA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA :
0p - nie potrafi
1p - z pomocą
2p - samodzielnie

LP
I

II

III

IV

V

VI

VII

KRYTERIA I NORMY OCENY
KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM, ZESPOŁEM
WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Student:
 dostosował metody i sposoby komunikowania się do możliwości
klienta
 ustalił zakres informacji koniecznych do przekazania
współpracownikom oraz klientowi
 nawiązał i podtrzymywał współpracę w zespole współpracowników
oraz z klientem
BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA ORAZ WŁASNE
Student:
 chronił klienta przed zakażeniami
 stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia klienta i własnego
 udzielił wsparcia emocjonalno-informacyjnego klientowi
SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ ŚWIADOMOŚĆ ICH
KONSEKWENCJI
Student:
 podejmował działania adekwatne do sytuacji
 przewidział możliwe skutki podjętych i /lub/ nie podjętych działań
 wykonał działanie w optymalnym czasie
POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA
Student:
 określił cele kosmetologiczne adekwatne do stanu klienta
 uzasadnił celowość działań związanych z opieką profesjonalną i
samoopieka
 określił wskaźniki osiągnięcia celu
 ocenił stopień osiągnięcia celu
SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO WYKONANIA
CZYNNOŚCI KOSMETOLOGICZNYCH
Student:
 skompletował zestaw
 przygotował stanowisko pracy
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA
Student:
 zachował logiczną kolejność wykonywanych czynności
 wykonał zadanie dokładnie
 uwzględnił stan klienta
 obserwował klienta w czasie wykonywania czynności
 współpracował w czasie wykonywania czynności z zespołem
SATYSFAKCJA KLIENTA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
Student:
 przygotował klienta fizycznie i psychicznie do czynności
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kosmetologicznych
 stworzył warunki do współdecydowania klienta o czynnościach
kosmetologicznych
 zapewnił klientowi warunki intymności
 zapewnił klientowi komfort i wygodę po zabiegu
VIII POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA ŚWIADCZONEJ OPIEKI :
Student:
 udokumentował własne działania
 skorzystał z dokumentacji prowadzonej przez innych
 stosował w dokumentacji prawidłową terminologię
REFLEKSJA DOTYCZA WŁASNEGO DZIAŁANIA :
Student:
 oceniał krytycznie podejmowane przez siebie działania
 sformułował wnioski do dalszych własnych działań
OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW :

0-2
0-2
0-2

0-2
0-2
0-2

IX

0-2
0-2
60

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI:
poniżej 47 pkt – niedostateczny
47-49 pkt
– dostateczny
50-52 pkt
– dostateczny plus
52-54 pkt
– dobry
55-57 pkt
– dobry plus
58-60 pkt
– bardzo dobry

Opiekun
Ocena
Data
Podpis
(pieczątka)

