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Dane dotyczące studenta-praktykanta 

Imię i nazwisko praktykanta: 

Wydział UWr /kierunek studiów/ rok studiów: 

Termin realizacji praktyki opiekuńczo-wychowawczej: 

 
 

Arkusz oceny kompetencji opiekuńczo-wychowawczych praktykanta 

Instrukcja: Proszę wstawić X w polu, które najlepiej opisuje typowe lub najczęściej obserwowane zachowania 

praktykanta, przyjmując oznaczenie: 

1 − poważne zastrzeżenia do zachowania praktykanta w tym obszarze; 

2 − odpowiada oczekiwaniom nauczyciela; 

3 − rozwija się satysfakcjonująco. 

 
 

Opis działań praktykanta 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 

Brak 
sytuacji do 
oceny w 
trakcie 
obserwacji 

Uwagi: 

I. Umiejętność budowania relacji z uczniem 

1.1.Przejawianie pozytywnego stosunku do 
ucznia (słowa, gesty, spojrzenia) 

     

1.2.Przejawianie zainteresowania konkretnym uczniem: 
jego potrzebami, problemami 

     

1.3.Uważne słuchanie wypowiedzi ucznia      

1.4.Zaangażowanie w pomoc uczniowi w sytuacji problemowej      

1.5.Radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo                           
(w relacji praktykant-uczeń) 

     

II. Umiejętność budowania relacji z klasą/grupą uczniów 

2.1.Budowanie pozytywnej atmosfery w kontaktach z 
klasą/grupą 

     

2.2.Przekazywanie uczniom informacji zwrotnej na temat 
ich zachowań (pozytywnych i sprawiających 
praktykantowi trudności) 

     

2.3.Radzenie sobie w sytuacjach trudnych 
wychowawczo (w relacji praktykant-klasa/grupa 
uczniów) 

     

III. Umiejętność realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych 

3.1.Punktualność       

3.2.Jakość autoprezentacji       

3.3.Trafny dobór metod do tematu zajęć       

3.4.Wykorzystywanie metod aktywizujących      

3.5.Kultura słowa      

 

 

 

                  pieczęć szkoły 



3.6.Czytelne pismo      

3.7.Podejmowanie działań o charakterze 
interwencyjnym w sytuacjach konfliktu i zagrożenia 
bezpieczeństwa 

     

3.8.Sprawowanie opieki nad uczniami poza terenem szkoły      

IV. Umiejętność indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

4.1.Znajomość zasad i sposobów indywidualizacji pracy z 
uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

     

4.2.Dostrzeganie pojawiających się trudności w nauce 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

     

4.3.Rozumienie przyczyn pojawiających się trudności      

V. Umiejętność planowania i dokumentowania własnych działań opiekuńczo-wychowawczych 

5.1.Kreatywność na etapie projektowania działań 
opiekuńczo-wychowawczych 

     

5.2.Przygotowanie scenariuszy zajęć      

5.3.Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych zajęć      

5.4.Przygotowanie materiałów do pracy z uczniami      

VI. Umiejętność autorefleksji i rozwijania osobistych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

6.1.Analizowanie własnych działań opiekuńczo-wychowawczych      

6.2.Dążenie do uzyskania informacji zwrotnych na temat 
swoich działań opiekuńczo-wychowawczych 

     

6.3.Zbieranie informacji na temat doświadczeń innych 
nauczycieli -wychowawców 

     

6.4.Poszukiwanie literatury do samokształcenia i form 
doskonalenia kompetencji wychowawczo-opiekuńczych 

     

6.5.Posługiwanie się zasadami i normami etycznymi w pracy      

Ogólna ocena kompetencji opiekuńczo-wychowawczych praktykanta (skala ocen od 2,0 do 5,0):  ..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
Data i podpis nauczyciela-opiekuna praktyki  

opiekuńczo-wychowawczej 

 


