
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 

Olsztyńska Szkoła Wyższa 

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych / Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 

 

Kierunek studiów PEDAGOGIKA 

Imię i Nazwisko studenta 
 

 

Stopień studiów / rok studiów / 

Nr albumu 
 

Miejsce odbywania praktyki 

(Nazwa placówki/adres) 

 

 

 

Termin odbywania praktyki/  

liczba godzin (240 godz.) 
 

Imię i nazwisko opiekuna praktyk 

ze strony placówki/instytucji 

 

 

 

Zaliczono praktykę w łącznym wymiarze …………….. godzin 

 

………………………………………………. 

Podpis i pieczęć Dziekana Wydziału 

 

Lp. 
Efekty uczenia się 

(wypełnia opiekun z ramienia placówki/instytucji) 

zaliczone/ 

niezaliczone* 

 Wiedza  

1. Student opanował podstawową terminologię pedagogiczną i odnosi ją do zjawisk 

zachodzących w praktyce. 

 

2. Student zapoznał się z charakterem działalności placówki, jej zadaniami, profilem 

oraz  pozycją w systemie oświaty i wychowania. 

 

3. Student zapoznał się z organizacją pracy, strukturą organizacyjną, zasadami 

funkcjonowania oraz z podstawowymi aktami prawnymi i procedurami stosowanymi 

w różnych obszarach praktycznej działalności pedagogicznej w placówce. 

 

4. Student zapoznał się z różnymi środowiskami wychowawczymi, ich uczestnikami, 

występującymi w nich problemami oraz z przyczynami tych problemów  

i sposobami radzenia sobie z nimi. 

 

5. Student zapoznał się z zasadami i normami etycznymi związanymi z pracą 

pedagoga. 

 

 
Umiejętności 

 

6. Student realizował zadania, w których mógł wykorzystać posiadaną wiedzę 

teoretyczną z obszaru psychologii i pedagogiki w celu praktycznego analizowania 
procesów, zjawisk zachodzących w pracy nauczyciela – wychowawcy. 

 

7. Student realizował zadania, w których mógł wykorzystać posiadaną wiedzę  

teoretyczną w celu rozpoznania, opisywania i interpretowania przyczyn oraz wzorów 

 



zachowań uczniów – wychowanków. 

8. Student przeprowadzał  wycinkową diagnozę wybranych obszarów funkcjonowania 

dzieci i młodzieży (np. rozwój społeczny, emocjonalny, poznawczy)  

oraz zaproponował odpowiednie metody pracy z podopiecznymi w celu 

wspomagania ich rozwoju. 

 

9. Student obserwował zajęcia dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawcze prowadzone 

przez opiekuna praktyki lub innego pedagoga w placówce. 

 

10. Student samodzielnie zdobywał i wykorzystywał nową wiedzę i umiejętności, 

korzystając z różnych źródeł. Korzystał z nowoczesnych technologii. 

 

 
Kompetencje 

 

11. Student potrafił pracować zespole. Był świadomy wagi porozumiewania się innymi 

osobami 

 

12. Student wykazywał postawę etyczną i dbał o dobre imię studenta, uczelni, placówki.  

13. Student wykazywał się sumiennym przygotowywaniem do swojej pracy, 

umiejętnością projektowania i wykonywania działań wychowawczych  

i opiekuńczych 

 

14. Student rozwijał cechy osobowe związane z pracą, takie jak: odpowiedzialność, 

refleksyjność, pracowitość i wytrwałość w osiąganiu efektów pracy 

 

 

Uwagi (opiekuna praktyki ze strony placówki/ instytucji) 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

Pieczęć placówki/instytucji     Data i podpis opiekuna z ramienia placówki/instytucji 

 

 

 

 

Wypełnia wydziałowy kierownik praktyk 
 

……………………………... 
Data zaliczenia praktyki 

 

 

…………………………….. 

Podpis kierownika praktyk 

 

W trakcie trwania praktyki zawodowej student zrealizował/  

nie zrealizował* zamierzone efekty uczenia się w całości/ w części* 

*niepotrzebne skreślić  


