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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I ODBYWANIA 

PROGRAMOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCHREALIZOWANYCH 

NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 

 

 

 

Kierunek  MATEMATYKA 

Poziom  I stopnia 

Forma  stacjonarne (3-l) 

Specjalność  nauczanie matematyki 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki 

Poziom  II stopnia 

Forma  stacjonarne (2-l) 

Specjalność  nauczanie matematyki 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki 
 
 

 
1. Programowa praktyka zawodowa jest integralną częścią programu i harmonogramu studiów dla 

kierunku matematyka I i II stopnia. 
Praktyki zawodowe dla kierunku MATEMATYKA, specjalność nauczanie matematyki: 

A. Praktyka ogólnopedagogiczna 
B. Praktyka przedmiotowo metodyczna – nauczanie matematyki w szkole podstawowej 
C. Praktyka przedmiotowo-metodyczna – nauczanie matematyki w szkole ponadpodstawowej 

 
2. Praktyka jest realizowana zgodnie z Planem praktyk programowych pedagogicznych obowiązującym 

w danym roku akademickim w Kolegium Nauk Przyrodniczych. 
 
3. Student może odbywać praktykę w dowolnej szkole podstawowej (dla praktyki ogólnopedagogicznej 

lub z zakresu szkoły podstawowej) lub dowolnej szkole ponadpodstawowej (dla praktyki z zakresu 
szkoły ponadpodstawowej). Warunkiem koniecznym jest, aby w wybranej placówce oświatowej, 
w której student pragnie odbywać praktykę przedmiotowo-metodyczną pracował nauczyciel 
matematyki posiadający przynajmniej stopień nauczyciela mianowanego. Opiekunem praktyki 
ogólnopedagogicznej może być dowolny nauczyciel ze stopniem przynajmniej nauczyciela 
mianowanego. 

 
4. Zadania opiekuna praktyki z ramienia szkoły: 

− ustala wspólnie ze studentem harmonogram odbywania praktyki; 
− zapoznaje z zasadami panującymi w danej instytucji, dokumentacją; 
− pomaga w przygotowaniu do prowadzenia samodzielnych lekcji; 
− przeprowadza ze studentem rozmowy na temat przeprowadzonych przez niego lekcji; 
− nadzoruje przebieg praktyki, o ewentualnych nieprawidłowościach informuje koordynatora 

praktyk. 



 

Zadania opiekuna praktyki (Koordynator może powołać opiekuna praktyki – nauczyciela 
akademickiego) z ramienia uczelni: 
− sprawdza merytorycznie dokumentację z praktyki 
− hospituje lekcje prowadzone przez studenta 
− służy pomocą w opracowywaniu scenariuszy i konspektów lekcji 

5. Koordynator praktyk: 
5.1. ustala plan realizacji praktyk i pilnuje ich terminowej realizacji; 
5.2. w ustalonych terminach informuje studentów o czekających ich praktykach, przedstawia zasady 

realizacji praktyk; 
5.3. w razie trudności studentów ze znalezieniem odpowiedniej jednostki oświatowej kieruje studentów 

na praktyki do współpracujących z Uczelnią szkół. 
5.4. koordynator praktyk lub wskazany przez niego opiekun z ramienia uczelni może hospitować dowolną 

prowadzoną przez studenta lekcję. Wybór hospitowanej lekcji dokonywany jest na podstawie 
harmonogramu praktyk, jaki student ma obowiązek przesłać przed rozpoczęciem realizowania 
praktyki (najpóźniej tydzień po jej rozpoczęciu). Podczas hospitacji student zobowiązany jest do 
przedstawienia dokumentacji – konspektu do aktualnej lekcji oraz dziennika praktyk. Koordynator 
praktyk lub opiekun z ramienia uczelni obserwuje prowadzoną przez studenta lekcję, ocenia ją, 
przeprowadza rozmowę na jej temat ze studentem i nauczycielem opiekunem z ramienia szkoły. 
W przypadku praktyki ogólnopedagogicznej hospitacja polega na monitorowaniu obecności studenta 
na praktyce i rozmowie na temat postępów i zachowania studenta z opiekunem z ramienia szkoły; 

5.5. weryfikuje stopień osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się poprzez hospitowanie przez lekcji 
prowadzonych przez studenta (zgodnie z pkt. 5.4) oraz poprzez szczegółową analizę dokumentacji 
z praktyki; 

5.6.  monitoruje przebieg praktyki poprzez stały kontakt z jednostką oświatową, w której student odbywa 
praktykę; 

5.7. zalicza praktykę na ocenę. 
 
6. Przypisana liczba punktów ECTS – zgodnie obowiązującym programem i harmonogramem studiów 

dla kierunku matematyka I i II stopnia. 

 


