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Imię i nazwisko .................................................................................... nr albumu: ...................... 

Kierunek studiów:  Pedagogika 

Specjalność:  Zarządzanie w oświacie 

Rok studiów: II                                                                   Rok akademicki:…………………….. 

Nazwa i wymiar praktyki: Praktyka zawodowa w zakresie organizowania i nadzoru działalności 

oświatowej – 60 godzin 

Kod przedmiotu: 10-4P-ZOS2b 

 

1. Pełna nazwa i adres placówki praktyk:  
………………………………………........................................................................................................ 

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

 

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

                                                                                                                        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 instytucji, w której realizuje praktykę i jej otoczenia 

społecznego; 

 

• ma uporządkowaną wiedzę o organizacji, funkcjonowaniu  i celach instytucji, 

pogłębioną w zakresie działań kierowniczych; 
 

 

2. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - UMIEJĘTNOŚCI  

 

• potrafi przeprowadzić wywiad z pracownikami lub podopiecznymi organizacji, w której 

odbywa praktyki w celu uzyskania ich opinii na temat zjawisk i relacji określonych w 

zadaniach praktykanta; 

 

• potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy 

związane z funkcjonowaniem i kierowaniem placówkami oświatowymi; 

 

• potrafi przeprowadzić analizę dostępnych dokumentów w celu opisu zjawisk i relacji 

określonych w zadaniach praktykanta; 

 

• potrafi generować rozwiązania złożonych problemów edukacyjnych oraz przewidywać 

skutki planowanych przedsięwzięć w zakresie działań zarządczych; 
 

 

3. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

  

• dostrzega i formułuje dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje 

optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań 

pedagogicznych; 

 

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) 

 


