
UWAGI dotyczące praktyk nauczycielskich

1. Pod koniec sierpnia należy skontaktować się z nauczycielem-opiekunem w celu ustalenia
szczegółów praktyki oraz przekazania dokumentów, które otrzymaliście ode mnie. 

2. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki zostało podpisane ze szkołą, więc dyrekcja
oczekuje, że pojawicie się we wrześniu. Do porozumienia dołączone było też skierowanie.

3. Praktyka powinna trwać co najmniej trzy tygodnie od 01 września do 21 września. 

4. Waszym zadaniem jest:
 hospitowanie 10 lekcji nauczyciela (do każdej lekcji wypełniamy druk hospitacji), 
 przeprowadzenie 20 lekcji (do każdej lekcji przygotowujemy konspekt, na którym za każdą

przeprowadzoną lekcję nauczyciel wystawia ocenę),
 zapoznanie z dokumentacją szkolną i pracą dydaktyczną szkoły.

5. W  dzienniku  praktyk  odnotowujemy  wszystkie  czynności  związane  z  praktyką,  czyli
zapoznanie ze Statutem, WSO, PSO, udział w wydarzeniach szkolnych, hospitacje lekcji,
przygotowanie konspektów, prowadzenie i omówienie lekcji. 
Przy każdej hospitowanej i prowadzonej lekcji wpisujemy w dzienniku temat lekcji oraz
klasę. Razem ma być 60 godzin. 
Dziennik na pierwszej stronie musi zawierać Wasze dane oraz pieczęć szkoły. 

6. Nauczyciel po skończonej praktyce: 
 wystawia Wam opinię (podpisaną również przez dyrektora szkoły), 
 wypełnia i podpisuje tabelę osiągnięcia przez Was efektów uczenia się,
 wypełnia część B ankiety oceny praktyki (potwierdzoną pieczęcią szkoły),
 wypełnia dokumenty, które przekazaliście na początku praktyki. 

Wzór opinii i  wskazówki, tabela oraz część B ankiety są w materiałach dla nauczyciela.
Druk  opinii  proszę  przesłać  nauczycielowi  i  poprosić,  aby  wypełnił  ją  elektronicznie.
Pozostałe druki proszę wydrukować i przekazać nauczycielowi.

7. Po skończonej praktyce piszecie opinię o szkole,  która zawiera opis działalności szkoły,
Waszą współpracę z nauczycielami i dyrekcją wraz z udziałem w wydarzeniach szkolnych,
a także Waszą ocenę przebiegu praktyki.

8. W teczce praktyk umieszczamy:
 dziennik praktyk wraz z częścią B ankiety, 
 wszystkie hospitacje i konspekty,
 Waszą opinię o szkole oraz wypełnioną część A ankiety,
 opinię i tabelę wypełnione przez nauczyciela. 

Proszę zapytać nauczyciela, czy może przekazać Wam dokumenty (te z koperty), czy też
wyśle je pocztą na mój adres.

9. Dziennik  praktyk,  opinia  o  szkole  oraz  opinia  nauczyciela  powinny  być  wypełnione
elektronicznie  (uzyskanie  oceny  5,0  jest  możliwe  tylko  w  przypadku  elektronicznie
wypełnionego dziennika praktyk).

10. Teczkę praktyk przynosimy na uczelnię jak najszybciej we wrześniu (w ciągu tygodnia od
zakończenia praktyki) w celu zaliczenia praktyki.

Życzę udanej praktyki :)


