
Pieczęć szkoły 

Ocena praktyki pedagogicznej ciągłej wychowawczej 

Pan /i/ ......................................................................... student /ka/ I roku biologii studiów drugiego 

stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, odbył /a/ w dniach od ............. 

do ................... praktykę pedagogiczną wychowawczą ciągłą w: .......................................................... 

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

1.W czasie praktyki student/ka nabył/a następujące kompetencje w zakresie pracy opiekuńczo-

wychowawczej:  

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

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

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

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

2. Ocena wykonania wybranych zadań studenta/ki określonych w regulaminie praktyki:  

Lp Rodzaj wykonanych zadań  Ocena  
(zgodnie ze skalą 
ocen szkolnych) 

1 Zapoznanie się z zadaniami szkoły (placówki oświatowej) w zakresie 
sprawowania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

2 Zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi pracy opiekuńczo-
wychowawczej w szkole 

 

3 Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez pedagoga szkolnego  

4 Zapoznanie się z pracą nauczyciela przedmiotu – wychowawcy młodzieży  

5 Zapoznanie się ze szkolnym programem wychowawczym i szkolnym 
programem profilaktyki 

 

6 Zapoznanie się ze specyfiką pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

 

7 Przygotowanie konspektów  lekcji  biologii z uwzględnieniem aspektów 
wychowawczych 

 

8 Podejmowanie działań i przejawianie inicjatywy w zakresie animowania 
działań edukacyjnych i wychowawczych 

 

9 Pełnienie dyżurów na terenie szkoły  

10 Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych z młodzieżą  

11 Opracowanie dokumentacji z odbytej praktyki  

12 Inne zadania wykonane w czasie praktyki: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3. Ocena postawy studenta/ki 

Lp Cecha podlegająca ocenie  Ocena  
(zgodnie ze skalą 
ocen szkolnych) 

1 Punktualność  

2 Obowiązkowość  

3 Przejawiana inicjatywa i pomysłowość  

4 Relacje z uczniami  

5 Relacje z nauczycielem/ką opiekunem/ką  

6 Staranność w wykonywaniu zadań  

7 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z młodzieżą  

8 Inne:  
 
 
 

 

 

4. Stwierdzone braki w przygotowaniu do praktyki: ............................................................................ 

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

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

5. Inne uwagi dotyczące studenta praktykanta: .................................................................................... 

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

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

6. Sugestie dla kierownika praktyk w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym dotyczące 

ewentualnych zmian w sposobie przygotowania studentów do pracy pedagogicznej i do praktyki 

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

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

7. Ogólna ocena praktyki wyrażona w stopniach (bardzo dobry, dobry, dostateczny 
niedostateczny): 
.............................................................................................................................................................. 

 

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

(podpis nauczyciela opiekuna)                                    (podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły) 

 

 

Miejscowość ......................................................... data ........................................... 


