Pieczęd szkoły

Data ……………………….

Ocena kompetencyjna studenta odbywającego
praktykę dydaktyczną w szkole podstawowej (klasy IV-VIII)

Nazwisko i imię studenta

………………………………………………………………. gr, rok, tryb ………..……………………..………..

Nazwa szkoły

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

Termin praktyk

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

W jakim stopniu praktykant wykazał się niezbędnymi umiejętnościami
Kompetencje

Bardzo
dobrze

Dobrze

Dostatecznie

Brak
podstaw
do oceny

1. Bezpieczeostwo i higiena pracy
(w tym np. sprawdzenie bezpieczeostwa w miejscu odbywania zajęd,
sprawdzenie przygotowania uczniów).
2. Umiejętnośd pracy i komunikacji z uczniami.
3. Umiejętnośd radzenia sobie w sytuacjach nietypowych i trudnych.
4. Dyscyplina pracy (w tym punktualnośd, podejście do obowiązków).
5. Umiejętnośd aktywnej obserwacji i asystentury lekcji.
6. Umiejętnośd wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach
praktycznych.
7. Umiejętnośd wykorzystania współczesnych metod przekazu
informacji.

Inne informacje od nauczyciela prowadzącego praktykę, mające wpływ na ocenę koocową
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Program praktyki został zrealizowany. Ocena koocowa praktykanta:

…………………………………………….

(W skali akademickiej: b. dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny)

……………………………………………………………………………………………
(Nazwisko i imię nauczyciela-opiekuna)

…………………………………………………………………….
(pieczęd i podpis dyrektora szkoły)

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
(klasy IV-VIII)
L.p.

Treśd

Ilośd
godzin

1.

Zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi odnośnie pracy w charakterze nauczyciela WF
(w tym: podstawa programowa i programy nauczania).
Organizacja i warunki pracy szkoły
(w tym: statut szkoły, regulamin korzystania z sal, zapoznanie się z warunkami i
możliwościami doboru treści nauczanych w ramach WF).
Zapoznanie się z dokumentacja nauczyciela WF
(w tym: plan pracy, wewnątrzszkolny system oceniania, przedmiotowe zasady
oceniania dla wybranych klas, przedmiotowe zasady oceniania z WF).
Podstawowe zagadnienia z zakresu higieny osobistej i zdrowia.
Obserwacja lekcji wychowania fizycznego.
Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia wychowania fizycznego.
Prowadzenie zajęd z wychowania fizycznego.

3

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Planowanie (3 godziny) oraz przeprowadzenie (3 godziny) dowolnych zajęd rekreacyjno
sportowych, po ustaleniu z nauczycielem treści.
Łączna liczba godzin

3

3

5
15
25
30
3+3
90

Obowiązki praktykanta:
1. Po wcześniejszym ustaleniu terminu praktyk, przed ich rozpoczęciem, zgłoszenie się do dyrektora
szkoły oraz nauczyciela – opiekuna praktyk. Wspólnie z nimi ustala się szczegółowy plan pracy, z
uwzględnieniem wszystkich zadao programowych.
2. Codzienna punktualnośd i obecnośd w szkole w wymiarze godzinowym uzgodnionym z nauczycielem
– opiekunem.
3. Systematyczne dokumentowanie przebiegu praktyki, w tym każdorazowe przygotowanie do
prowadzenia zajęd zgodnie z wymogami nauczyciela w miejscu odbywania praktyki.
4. Pełna realizacja programu praktyk.
5. Przestrzeganie regulaminu i dyscypliny w szkole. Godne reprezentowanie AWFiS w całym okresie
trwania praktyki.
Warunki zaliczenia praktyki:
1. Odbycie praktyki w szkole uzgodnionej z Zakładem Metodyki Wychowania Fizycznego.
2. Pozytywna opinia (z oceną) sporządzona przez nauczyciela-opiekuna w miejscu odbywania praktyki,
potwierdzona przez dyrekcję szkoły.
3. Terminowe złożenie dokumentacji potwierdzającej realizację programu praktyki.

Zapoznałem się z programem, obowiązkami studenta oraz warunkami zaliczenia praktyki.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwisko, imię i podpis nauczyciela – opiekuna)

