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1. Pełna nazwa i adres placówki:  
 

 
 ………………………………………………                                                                                ………………………………………………    
         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.  Znajomość zadań realizowanych w miejscu praktyki 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem ośrodka udzielającego 

pomocy psychologicznej. 

10 

2.  Przejawiana obowiązkowość w realizowaniu zadań. 

Zapoznanie się z trybem zgłaszania się pacjentów/ klientów do 

wyżej wymienionych ośrodków. 

10 

3.  Prowadzenie dokumentacji – dziennika praktyk. 

Zapoznanie się z formami współpracy wymienionych placówek 

z innymi instytucjami (poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, 

zespołami samorządowymi i rządowymi odpowiedzialnymi za 

politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych, itd.). 

10 

4.  Umiejętność współpracy z personelem. 

Obserwacja oraz uczestniczenie i prowadzenie realizacji 

programów diagnostyczno-terapeutycznych. 

40 

5.  Zaangażowanie się (według wskazówek i w obecności 

psychologa) w przygotowanie materiałów pomocniczych do 

pracy terapeutycznej, promocyjnej czy profilaktycznej oraz w 

wypełnianie dokumentacji psychologicznej według 

obowiązującej w placówce procedury (na przykład w tworzenie 

protokołów obserwacyjnych, danych z wywiadu, w analizę 

wyników testów psychologicznych, w ocenę skuteczności 

realizowanych programów/ oddziaływań terapeutycznych). 

10 

                                                                                                                        RAZEM 80 

 



3. POTWIERDZENIE I OCENA EFEKTÓW OSIĄGNIĘTYCH W CZASIE 

PRAKTYKI/WOLONTARIATU/PRACY 

Lp. WYKAZ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena* 

(pkt. 1÷5) 

 

1. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - WIEDZA  

Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów, objawów i przebiegu zaburzeń występujących u 

dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Dysponuje wiedzą dotyczącą założeń organizacyjnych placówki. 
 

2. 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE - UMIEJĘTNOŚCI  

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu obserwacji i analizy 

zaburzeń występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 

3. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Posługuje się empatią.  

Zachowuje kulturę osobistą oraz słowną.  

Przejawia pozytywny stosunek do klientów.  

Stosuje zasady bezwarunkowej akceptacji.  

Zachowuje profesjonalizmu. 

 
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. 


