
ARKUSZ UWAG I SPOSTRZEŻEŃ O ODBYTEJ PRAKTYCE PRZEDMIOTOWEJ 

 

odbytej w szkole ………………………………………………………………………………………………………… 

w terminie ………………………………………………………………………………………………………………… 

przez studenta: ……………………………………………………………………………………………………….… 

w wymiarze ……………………………………………………………………………………………………….. godzin. 

Student zapoznał się ze specyfiką szkoły, jej funkcjonowaniem, organizacją pracy, 

prowadzoną dokumentacją oraz realizowanymi zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi 

itp. 

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

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

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

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

Student obserwował aktywność i postawy poszczególnych uczniów na prowadzonych przez 

nauczyciela zajęciach(w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i szczególnie 

uzdolnionych), procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie oraz jej 

klimat społeczny, stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy, wykorzystywane 

pomoce dydaktyczne, sposoby aktywizowania i dyscyplinowania uczniów, ich oceniania, 

zadawania i kontrolowania pracy domowej itp. 

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

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

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

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

Student współdziałał z opiekunem praktyki w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć, 

organizowaniu pracy zespołowej uczniów, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, 

wykorzystywaniu multimediów i technologii informacyjnej, kontrolowaniu i ocenianiu 

uczniów, organizowaniu przestrzeni klasy, podejmowaniu działań na rzecz osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i szczególnie uzdolnionych itp. 

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

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

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

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

Student pełnił rolęnauczyciela, prowadził zajęcia w oparciu o samodzielnie przygotowane 

scenariusze, prawidłowo formułował cele lekcji, dostosowywał metody i formy pracy do 

realizowanych treści i etapu edukacyjnego, wykorzystywał tradycyjne i nowoczesne 

pomoce dydaktyczne, organizował pracę grupową i podejmował indywidualną z uczniami 

(w tym ze specjalnymi potrzebami), oraz współpracował z innymi nauczycielami 

i specjalistami pracującymi z uczniami itp. 



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

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

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

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

Student miał możliwość analizy i interpretacji obserwowanych i doświadczanych sytuacji 

i zdarzeń pedagogicznych, dostrzegania swych mocnych i słabych stron, konsultacji 

z opiekunem praktyk w celu omawiania prowadzonych samodzielnie zajęć itp. 

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

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

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

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

Student rzetelnie wykonywał powierzone mu zadania dydaktyczno-wychowawcze, 

odznaczał się wysoką kulturą osobistą, odpowiedzialnością, empatią itp. 

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

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

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

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

Ogólna ocena przebiegu praktyki i przygotowania studenta do pracy w zawodzie 

nauczycielskim: 

       

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

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

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

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

 

Ocena praktyki wyrażona stopniem ……………………………………………………………………….   

(proszę podać jedną z ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny) 

 

Opiekun praktyki      Dyrektor szkoły 

 

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

  Podpis       Podpis i pieczęć szkoły 

 

Miejscowość…………………………………………………………………….. dnia………………………………………… 

 


