
Załącznik 3a do Regulaminu praktyki zawodowej 
 
 
Ocena praktyki ciągłej w szkole podstawowej dla studentów 
studiów pierwszego stopnia na kierunku historia – sp. Nauczanie 
Historii i Promocja Dziejów Ojczystych 
studia stacjonarne 

 

Imię i nazwisko studenta  ..........................................................................................  

Rok studiów:  ............................................................................................................  

Rok akademicki  .......................................................................................................  

Liczba godzin praktyki:  ............................................................................................  

Pełna nazwa i adres placówki:  .................................................................................  

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

 

Stopień osiągnięcia efektów uczenia się Wyso
ki 

Śred
ni 

Nisk
i 

Lp
. 

W zakresie wiedzy 2 1 0 

1. Zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez 

szkołę podstawową- D.2.W1. 

   

2. Zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację 
pracy dydaktycznej szkoły podstawowej- D.2.W2. 

   

3.  Zna i rozumie rodzaje dokumentacji działalności 
dydaktycznej prowadzonej w szkole podstawowej - 
D.2.W3. 

   

 W zakresie umiejętności    

1. Potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy 

dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz 

sposobu planowania i przeprowadzania zajęć 

dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez 

nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane 

pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania 

uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej - 

D.2.U1. 

   

2. Potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem 

opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć - 

   



D.2.U2. 

3. Potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk 
zawodowych oraz nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania 
dydaktycznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne 
zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk - 
D.2.U3. 

   

 W zakresie kompetencji społecznych    

1. Jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem 

praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania 

swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności 

wychowawczych - D.2.K1. 

   

 
Punktacja i kryteria oceny: 
 
14 pkt. – ocena bardzo dobra; 13pkt. – ocena dobra plus; 12 pkt. – 
ocena dobra; 11-10 pkt. – ocena dostateczna plus; 9-8 pkt. – ocena 
dostateczna; 7 pkt. i poniżej – ocena niedostateczna.  
 

Ocena ogólna  .........................................................................................................  

 
 
 
 
Podpis Opiekuna praktyk z ramienia Placówki Pieczęć i podpis Dyrektora placówki  
 ..........................    ...............................  
 
 
 
 
 

 ...............................  
Pieczęć placówki 

 
 
Zaliczenie praktyki przez opiekuna - nauczyciela akademickiego 

 

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

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

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



Ocena końcowa:  ...........................  

 
 
 
 
 ..........................  dnia  .............   ...........................................................  
       Podpis Opiekuna praktyki w Uczelni 

 


