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1. Pełna nazwa i adres placówki:  
………………………………………........................................................................................................ 
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  ………………………………………………                                                                                ………………………………………………    
         PIECZĘĆ FIRMOWA PLACÓWKI                              PODPIS DYREKTORA/KIEROWNIKA PLACÓWKI 

 

2.  HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ  W MIEJSCU PRAKTYKI        

Lp.  Data 

realizacji 

Realizacja zadań w odniesieniu do programu praktyk oraz inne zadania, 

istotne dla danej specjalności 

Liczba  

godzin 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

                                                                                                                        RAZEM  

 

3. POTWIERDZENIE I OCENA EFEKTÓW OSIĄGNIĘTYCH W CZASIE 

PRAKTYKI/WOLONTARIATU/PRACY 



Lp. WYKAZ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena* 

(pkt. 1÷5) 

 

1. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA  

ma podstawową  wiedzę o szkole i innych placówkach oświatowych, zwłaszcza w zakresie pełnionych tam 

funkcji opiekuńczo-socjalnych i wychowawczych  

 

ma podstawową  wiedzę o opiece nad dzieckiem w rodzinie, w formach zastępczych rodziny, 

w instytucjach wspierających rodzinę w opiece i wychowaniu 

 

ma uszczegółowioną  wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności opiekuńczej, wychowawczej i socjalnej w: 

szkole, (zwłaszcza na stanowisku pedagoga szkolnego lub wychowawcy świetlicy), internacie i innych 

placówkach społeczno- edukacyjnych 

 

ma uszczegółowioną  wiedzę dotyczącą  prowadzenia działalności pedagogicznej w (żłobku, klubie 

dziecięcym) 

 

ma uszczegółowioną  wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej w placówkach wsparcie 

dziennego, placówkach socjalnych w placówkach wsparcia dziennego, placówkach socjalnych, 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych socjalizacyjnych, interwencyjnych, terapeutycznych, 

w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, prowadzonych przez gminę, organizacje pozarządowe 

lub inne podmioty społeczne. Może być organizatorem lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

2. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - UMIEJĘTNOŚCI  

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych ze 

sferami działalności pedagogicznej wymienionych w opisie szczegółowym PE1_W23 
 

 

3. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia praktyk, planuje i dokumentuje swoje działania jako 

praktykant 

 
4. OCENA OPISOWA 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

  

Podpis opiekuna praktyk w placówce/ osoby odpowiedzialnej za wolontariat/pracę  

  

............................................................  

  

Podpis opiekuna praktyk z ramienia Uczelni  

  

......................................................................  

 
* 1 pkt. oznacza brak osiągnięcia efektów, a 5 pkt. oznacza bardzo dobre osiągnięcie efektów. 


