
Karta zaliczenia praktyki  

Dane studenta  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,  

Rok: pierwszy, tryb i stopień studiów: studia stacjonarne, jednolite 

 

 

 

Nazwa instytucji/zakładu pracy/organizacji: .…………………………………………………………………. 
(pieczęć instytucji/zakładu pracy/organizacji) 

Adres i nr telefonu: …………………………………………………………………………………………….. 

Okres odbywania praktyki przez studenta: od …………….…………do ……………………………………… 

 

 

OPINIA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA/KIEROWNIKA PRAKTYK 

O STUDENCIE – PRAKTYKANCIE 

 
Imię i nazwisko opiekuna praktykanta …………………………………………………………………………………….. 

Lp. Kompetencje studenta Liczba punktów 

Wiedza   0-10 pkt 

1. Zna i rozumie sposób funkcjonowania przedszkola i szkoły, organizację ich pracy oraz 

uczestników procesów pedagogicznych  
2 

2.  Zna i rozumie sposób prowadzenia dokumentacji w przedszkolu i szkole 1 

3. Zna i rozumie realizowane zadania opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne, diagnostyczne 

i terapeutyczne, charakterystyczne dla przedszkola, szkoły i placówki systemu 

oświaty, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznej, oraz środowisko, w jakim 

one działają 

2 

4. Zna i rozumie zasady organizacji przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, w tym 

podstawowe zadania, obszary działalności, procedury organizacyjne, podział kompetencji, 

planowanie pracy i system kontroli; 

2 

5. Zna i rozumie specyficzne dla przedszkola, szkoły i placówki systemu oświaty codzienne 

działania zawodowe nauczyciela  
2 

6. Zna warsztat pracy nauczyciela 1 

Umiejętności   0-10 pkt 

1. Potrafi obserwować zajęcia edukacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej pod kątem 

działania nauczyciela 
1 

2. Potrafi dokonać obserwacji zachowań i aktywności dzieci lub uczniów w czasie zajęć,  1 

3. Potrafi obserwować sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

grupie/klasie szkolnej 
1 

4. Umie wyciągać wnioski z obserwacji pracy grupy przedszkolnej i klasy szkolnej, 2 

5. Potrafi refleksyjnie ocenić obserwowane zajęcia w grupie/klasie szkolnej 1 

6. Potrafi analizować zdarzenia dydaktyczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie 

praktyk zawodowych 
2 

7. Potrafi- analizować zdarzenia wychowawczo-opiekuńcze 2 

Kompetencje społeczne  0-10 pkt 

1. Jest gotów do współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych w sprawach dotyczących 

praktyki 
3 

2. Jest gotów do współdziałania z innymi nauczycielami i pracownikami placówki w celu 

realizacji praktyki 
3 

3. Współpracuje z opiekunem i innymi nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy 

zawodowej 
2 

4. Praktycznie stosuje zasady bezpieczeństwa w placówce systemu oświaty. 2 

 SUMA PUNKTÓW  

 

Dodatkowe spostrzeżenia dotyczące przebiegu praktyki zawodowej studenta: 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

Łączna ocena praktyki zawodowej (punktowa i słowna) 

Lp. Skala punktowa  Ocena  

1. 28 - 30 5,0  (bardzo dobry) 

2. 25 – 27 4,5  (dobry plus) 

3. 22 – 24 4,0  (dobry) 

4. 19 – 21 3,5 dostateczny plus 

5. 16 – 18 3,0  (dostateczny) 

6. poniżej 16 2,0  (niedostateczny) 

 

 

Zaliczam praktykę na ocenę …………………………../nie zaliczam praktyki 

 

                ………………………………………………… 

                 (podpis opiekuna praktyki w miejscu odbywania praktyki) 

 

 

 

Ocena końcowa i uwagi z praktyki zawodowej wystawiona przez opiekuna praktyk  

z Uczelni  …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

     ………………………………………………. 

                                                                               podpis opiekuna praktyk z Uczelni 
 


