PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
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Treść

Ilość
godz.

Organizacja i
warunki pracy szkoły, w tym: statut szkoły, projekt
organizacyjny szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program
wychowawczy szkoły, plan lekcji.
Organizacja kształcenia na I i II etapie edukacji.
Warunki pracy oraz dokumentacja nauczyciela wychowania fizycznego, w
tym program wf, plan pracy i przedmiotowy system oceniania dla wybranej
klasy.
Realizacja edukacji prozdrowotnej w szkole oraz rola nauczyciela
wychowania fizycznego w tym zakresie.
Działalność świetlicy szkolnej
Obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczyciela innej specjalności niż
wychowanie fizyczne.
Obserwacja lekcji wychowania fizycznego
Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu lekcje wychowania fizycznego
Prowadzenie lekcji wychowania fizycznego ( w tym 4 godz. w kl. I-III).
Współudział w organizowaniu i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych z
wychowania fizycznego.
RAZEM :

3
2
3
1
1
2
5
6
12
5
40

OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA
1. W dniu rozpoczęcia praktyki zgłoszenie się do dyrektora szkoły oraz ustalenie z
nauczycielem wychowania fizycznego szczegółowego planu pracy, z uwzględnieniem
wszystkich zadań programowych.
2. Codzienna obecność w szkole w wymiarze godzinowym uzgodnionym z
nauczycielem - opiekunem.
3. Systematyczne dokumentowanie przebiegu praktyki, w tym przygotowanie się do
prowadzenia zajęć zgodnie z wymaganiami nauczyciela-opiekuna w miejscu
odbywania praktyki.
4. Pełna realizacja praktyki.
5. Przestrzeganie regulaminu i dyscypliny w szkole.

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI
-

Odbycie praktyki w szkole uzgodnionej z Zakładem Metodyki Wychowania
Fizycznego.
Złożenie w Zakładzie Metodyki WF dokumentacji potwierdzającej realizację
programu praktyki ( do tygodnia po jej zrealizowaniu)
Pozytywna opinia sporządzona przez nauczyciela-opiekuna w miejscu odbywania
praktyki, potwierdzona przez dyrektora szkoły.

Zapoznałem się z programem, obowiązkami studenta oraz warunkami zaliczenia
praktyki.

...................................................................................................................................................
(nazwisko, imię i podpis nauczyciela-opiekuna w szkole)

Pieczęć szkoły

Data.................................

OCENA KOMPETENCYJNA STUDENTA
ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ PEDAGOGICZNĄ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Nazwisko, imię studenta.......................................................................................Gr..................
Nazwa, rodzaj szkoły, etap edukacyjny......................................................................................
....................................................................................................................................................
Termin praktyki...........................................................................................................................
Liczba godzin wg, programu praktyki: 40 godz.
OCENA
(proszę wstawić X w odpowiednie pole)

KOMPETENCJE
wysoka

przeciętna

niska

Brak podstaw
do oceny

Prakseologiczne
Komunikacyjne
Moralne
Współdziałania
Kreatywne
Informacyjno-medialne
Prakseologiczne – zdolność do planowania, organizowania, realizacji i ewaluacji procesów edukacyjnych.
Komunikacyjne – zdolność do adekwatnych werbalnych i niewerbalnych zachowań komunikacyjnych w
sytuacjach edukacyjnych.
Moralne – zdolność do refleksji etycznej i skłonność do kierowania się w działaniu dobrem uczniów.
Współdziałania – zdolność do działań prospołecznych i interakcyjnych, umiejętność organizowania środowiska
edukacyjnego z zachowaniem równowagi między posłuszeństwem i autonomia uczniów, adekwatnie do stopnia
ich rozwoju.
Kreatywne – zdolność do działania niestandardowego i innowacyjnego.
Informatyczno-medialne – zdolność do korzystania z współczesnych środków masowej komunikacji.

Inne informacje na temat studenta odbywającego praktykę, mające wpływ na ocenę
końcową ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Program praktyki zrealizowano. Ocena końcowa praktyki: .................................................
( w sakali: bardo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny)

.....................................................................
.....................................................................
(nazwisko, imię i podpis nauczyciela-opiekuna)

.........................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

