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2. Harmonogram realizacji zadań praktyki:  
  

Lp. Data 

realizacji 

Realizacja zadań w odniesieniu do programu praktyk 

oraz inne zadania, istotne dla danej specjalności 

Ilość 

godzin 

  

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                        RAZEM 20 



3. POTWIERDZENIE I OCENA OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W CZASIE 

PRAKTYKI 

 

Lp.  WYKAZ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena 

pkt (1-5) 

1.  PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE – WIEDZA 

 
 

Ma rozeznanie, w jakim celu powołane są placówki wychowania przedszkolnego. 

Zna strukturę organizacyjna placówki przedszkolnej. 

 

Wie, jak funkcjonuje placówka przedszkolna; zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w placówkach przedszkolnych.  

 

Wie, na czym polega współpraca z rodzicami; orientuje się, w jakich aspektach jest ona najistotniejsza 

u młodszych i starszych przedszkolaków.  

 

Orientuje się, na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu (np. psychologa, 

logopedy). 

2.  PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE – UMIEJĘTNOŚCI 

 
 

Potrafi samodzielnie poprowadzić zabawy i zajęcia oraz wykonywać czynności opiekuńcze, 

samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć. 

 

Potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami przedszkola.  

 

Potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne. 

 

Potrafi obserwować i rozpoznawać potrzeby dziecka, a następnie udzielić mu fachowej pomocy i 

wsparcia.  

  

Potrafi w sposób kompetentny przeprowadzić rozmowę z rodzicem, opiekunem dziecka. 

 

3.  KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
 

Charakteryzuje się życzliwością i serdecznością. 

 

Jest skoncentrowany na potrzebach dziecka i indywidualnym podejściu do problemów każdego 

dziecka.  

 

Jest punktualny i odpowiedzialny za powierzone mu zadania. 

 

Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą. 

 

 

 

4. Dodatkowe uwagi nauczyciela (opiekuna z placówki). 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zaliczenie praktyki: 

 

 

……………………………………     ………………………………………………………… 

Podpis uczelnianego opiekuna praktyk                                  Pieczątka przedszkola/ Podpis opiekuna praktyk w placówce 


