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

Ilość 

godzin 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    



11.    

                                                                                                                        RAZEM  

 

3. POTWIERDZENIE I OCENA OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W CZASIE PRAKTYKI  

Lp. WYKAZ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena 

pkt (1÷5) 

 

1. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA  

- zna założenia organizacyjne placówki, w której realizuje praktykę; 

- zna założenia programowe, podstawę programową oraz zakres treści realizowanych w ramach 

zajęć dydaktycznych; 

- potrafi dokonać charakterystyki zespołu uczniów; 

- zna dokumentację diagnostyczną oraz metody i formy przeprowadzenia oceny funkcjonalnej; 

- zna zadania i założenia pracy poszczególnych specjalistów; 

- zna złożenie procesu dydaktycznego oraz poszczególnych metodyk szczegółowych; 

 

2. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - UMIEJĘTNOŚCI  

- potrafi przeprowadzić rozmowę z nauczycielem, zespołem wspierającym rozwój ucznia na temat 

ucznia, zespołu klasowego/grupy dzieci; 

- poprawnie określa cele zajęć dydaktycznych, środki dydaktyczne, itd; 

- prawidłowo dokonuje zapisu obserwacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia zgodnie z opracowaną koncepcją. 
 

3. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

- Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; 

- Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu; 

-Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w miejscu przeprowadzania praktyk; 

- Wykazuje odpowiedzialność za wychowanka i wykonywanie zadań zawodowych; 

- Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki praktykanta; 

- Prezentuje otwartość na osobisty rozwój; 

- Wykorzystuje empatię w relacji z wychowankiem i jego rodziną oraz współpracownikami; 

 

4. Dodatkowe uwagi 
nauczyciela prowadzącego studenta podczas praktyk indywidualnych (opiekuna z Placówki)  

 

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

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

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

 

Zaliczenie praktyki: 

 
……………………………………………………………. 

  (podpis opiekuna praktyk w placówce wraz z pieczątką) 

 

 

…………………………………………………………… 

         (podpis uczelnianego opiekuna praktyk) 

 


