
Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza: 

uwagi ogólne



Warunki skierowania studenta na praktykę 

opiekuńczo – wychowawczą

Zdanie przez studenta egzaminów z przedmiotów:  
• Psychologia dla nauczycieli;
• Pedagogika dla nauczycieli.

Zaliczenie konwersatoriów: 
• Psychologia dla nauczycieli;
• Pedagogika – uczeń  ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w szkole;
• Pedagogika dla nauczycieli;
• Bezpieczeństwo w szkole;
• Psychologiczne podstawy edukacji w szkole 

podstawowej;
• Pedagogiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej.



Druk zgody szkoły na realizację praktyki

Student odbywający praktykę poza Wrocławiem 

zobowiązany jest dostarczyć do Biura CEN UWr.,                      

w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja, wypełniony 

przez nauczyciela druk zgody Szkoły na realizację przez 

studenta praktyki.  



Zmiany w przebiegu   praktyki 

Student bez porozumienia z opiekunem praktyki

z ramienia Uczelni nie może dokonać zmiany:

• szkoły, do której  został skierowany na praktykę,

• terminu praktyki,

• opiekuna praktyki z ramienia szkoły. 



Czas trwania praktyki 

Organizacyjnie i merytorycznie praktyka opiekuńczo-

wychowawcza związana jest z realizacją zadań kształcenia 

psychologiczno-pedagogicznego, jednak zadania 

wykonywane podczas praktyki opiekuńczo-wychowawczej 

powinny być realizowane łącznie z zadaniami praktyki 

dydaktycznej (przedmiotowej). 

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest w 

wymiarze 30 godzin, równolegle z praktyką dydaktyczną 

ciągłą.



Opiekun praktyki opiekuńczo-wychowawczej 

z ramienia Uczelni 

Opiekunem praktyki jest nauczyciel akademicki z CEN 

UWr. 

Informacje o opiekunach praktyki opiekuńczo-

wychowawczej i formach kontaktu z nimi będą 

dostępne na  stronie internetowej CEN (link) w 

czerwcu.



Opiekun praktyki opiekuńczo-wychowawczej 

w szkole 

Jest nim nauczyciel, posiadający stopień awansu 
zawodowego nauczyciela co najmniej mianowanego, 
który pełni równocześnie funkcję opiekuna praktyki 
dydaktycznej (przedmiotowej).

Opiekunem praktyki nie może być pedagog czy 
psycholog szkolny.

Opiekun powinien być  wychowawcą klasy, by 
możliwa była realizacja zadań/działań  kształcenia 
psychologiczno-pedagogicznego podczas praktyki.



Obowiązkowe ubezpieczenie na czas praktyki 

Przed rozpoczęciem praktyki opiekuńczo-
wychowawczej student zobowiązany jest: 
• ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) 
na czas trwania praktyki zawodowej;

• przedstawić dowody ubezpieczenia Dyrekcji Szkoły 
w dniu rozpoczęcia praktyki.

Źródło: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 100/2015  

z dnia 6 sierpnia 2015 



Rozpoczęcie praktyki 

W dniu rozpoczęcia praktyki opiekuńczo-wychowawczej 
student zgłasza się ze skierowaniem przed godziną 
ósmą do dyrektora szkoły, który kieruje go do 
nauczyciela - opiekuna praktyki opiekuńczo-
wychowawczej, będącego jego bezpośrednim 
przełożonym podczas praktyki.

Obowiązkiem studenta jest powiadomienie Dyrekcji 
Szkoły oraz opiekuna z CEN UWr o niemożności 
stawienia się w Szkole w wyznaczonym terminie                    
(np. zwolnienie lekarskie).



Plan realizacji  zadań na praktyce 

Student po zaplanowaniu z opiekunem w szkole 

terminów realizacji poszczególnych  zadań/ działań 

kształcenia psychologiczno-pedagogicznego wysyła 

niezwłocznie opiekunowi praktyki z CEN UWr 

informację o terminie realizacji zadań kształcenia 

psychologiczno-pedagogicznego ujętych w 

Sprawozdaniu z przebiegu praktyki opiekuńczo-

wychowawczej. 



Opis zadań do realizacji  podczas praktyki 

Szczegółowy opis zadań do zrealizowania podczas 

praktyki znajduje się w dokumencie Portfolio 

Praktykanta – instrukcja (link).



Gromadzenie dokumentacji z realizowanych 

zadań

Materiały związane z realizacją zadań kształcenia 

psychologiczno-pedagogicznego student gromadzi 

systematycznie w Portfolio Praktykanta. 



Działania alternatywne na praktyce 

W sytuacji braku możliwości podjęcia wyznaczonego 

działania student powinien wspólnie z opiekunem 

praktyki w szkole ustalić działanie alternatywne. 

W sytuacji trudności z wyznaczeniem zadań 

alternatywnych student powinien w trybie pilnym 

skontaktować się z opiekunem z ramienia Uczelni (CEN). 

Brak możliwości zrealizowania przez studenta danego 

działania opiekun z ramienia szkoły jest zobowiązany 

odnotować w Sprawozdaniu z przebiegu praktyki 

opiekuńczo-wychowawczej (rubryka Uwagi). Brak takiej 

adnotacji będzie skutkował obniżeniem oceny studenta                   

z praktyki opiekuńczo-wychowawczej. 



Problemy podczas praktyki 

W razie problemów, wątpliwości dotyczących praktyki 

opiekuńczo-wychowawczej student powinien 

skontaktować  się ze swoim opiekunem praktyki z CEN 

UWr.



Zakończenie praktyki 

Pod koniec praktyki opiekuńczo-wychowawczej student:
sporządza Sprawozdanie z przebiegu praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej i omawia ze szkolnym 
opiekunem praktyki opiekuńczo-wychowawczej: 

• Sprawozdanie z przebiegu praktyki opiekuńczo-
wychowawczej,

• wypełniony przez opiekuna arkusz obserwacji 
Kompetencje opiekuńczo-wychowawcze praktykanta,

• Szkolną kartę zaliczenia praktyki opiekuńczo-
wychowawczej z wystawioną mu oceną.



Zakończenie praktyki 

Dyrektor szkoły potwierdza odbycie praktyki opiekuńczo-
wychowawczej w Szkolnej karcie zaliczenia praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej oraz potwierdza opinię 
wystawioną przez szkolnego opiekuna praktyki swoim 
podpisem i pieczątką. 

Wypełnioną dokumentację praktyki (Zaświadczenie o 
odbyciu praktyki opiekuńczo-wychowawczej, Szkolną 
kartę zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej i 
arkusz obserwacji Kompetencje opiekuńczo-wychowawcze 
praktykanta, scenariusze przeprowadzonych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych) student odbiera od 
opiekuna, sprawdzając czy nie brakuje w niej 
wymaganych podpisów, pisemnych komentarzy opiekuna 
praktyki. 

Nauczyciel - opiekun umowę i rachunek z jej realizacji 
przekazuje samodzielnie do biura CEN UWr.



Zaliczenie praktyki: 

W pierwszym tygodniu po zakończeniu praktyki 
student składa opiekunowi praktyki z CEN UWr 
dokumentację w postaci: 
• wypełnionej przez opiekuna praktyki z ramienia szkoły 

Szkolnej karty zaliczenia praktyki opiekuńczo-
wychowawczej oraz wypełnionego arkusza obserwacji 
Kompetencje opiekuńczo-wychowawcze praktykanta
(wraz z kserokopią), 

• wypełnionego przez studenta Sprawozdania z przebiegu 
praktyki opiekuńczo-wychowawczej w szkole z 
wymaganymi dowodami realizacji wybranych działań 
(wraz z kserokopią),

• wypełnionego przez opiekuna praktyki z ramienia szkoły 
Zaświadczenia o odbyciu praktyki opiekuńczo -
wychowawczej.



Zaliczenie praktyki: 

Zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej dokonuje 

opiekun praktyki z CEN UWr



Omówienie praktyki 

Materiały zebrane przez studenta w Portfolio 

praktykanta (część psychologiczno-pedagogiczna) i 

kserokopię dokumentacji praktyki student powinien 

przynieść na konwersatorium  Kompetencje 

psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela, 

odbywające się po praktyce opiekuńczo-wychowawczej, 

w celu ich szczegółowego omówienia. 



Uwaga!

Wszystkie dokumenty składane opiekunowi 

praktyki należy wcześniej skserować                 

i zachować.



Dokumentacja
praktyki opiekuńczo
– wychowawczej

pliki do pobrania:  



Zespół Psychologów

Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza: 

realizacja zadań kształcenia 

psychologicznego



Realizacja zadań kształcenia 

psychologicznego

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującym do 
wykonywania zawodu nauczyciela (rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 
2012 r.) na realizację zadań podczas praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej studenci poświęcają w szkole 
30 godz.

W ramach kształcenia psychologiczno-pedagogicznego, 
zobowiązani są do prowadzenia osobistej teczki 
Portfolio Praktykanta.



Portfolio praktykanta

Uwaga!

Przypominamy, że studentowi nie wolno
posługiwać się w swoich wytworach danymi
osobowymi osób uczestniczących w praktyce
nauczycielskiej (m.in. uczniów, nauczycieli,
rodziców) ani jakimikolwiek oznaczeniami
pozwalającymi ich zidentyfikować.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
ochronie danych „RODO”).



Warunki zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie z części psychologicznej 

praktyki, student zobowiązany jest do wykonania 

co najmniej 4 zadań z przewidzianych do realizacji. 

Zadania te dotyczą jednego ucznia, którego 

student wybrał podczas praktyk do szczegółowej 

analizy.



Składowe Portfolio – kształcenie 

psychologiczne

W skład Portfolio dokumentującego realizację zadań 
kształcenia psychologicznego powinny wchodzić:

• obserwacje, 
• protokoły, 
• analizy oraz 
• materiały niezbędne do przygotowania 

charakterystyki wybranego ucznia. 



Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego

Uwagi wstępne o uczniu

• Jak doszło do wyboru tego ucznia;

• czy pojawiły się trudności w kontakcie; 

• co wyróżnia tego ucznia;

• jak uczeń wygląda; 

• jaka jest jego sytuacja rodzinna (rodzina 

pełna/niepełna, liczba rodzeństwa itp.);

• jaki jest status socjoekonomiczny rodziny.



Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego

1. Protokoły obserwacji lekcji



Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego

2. Protokoły obserwacji przerw



3. Protokoły obserwacji  spotkań szkolnych 

lub pozaszkolnych

Kontakt dodatkowy 1 - sytuacja, data, godzina

Szczegółowy opis zachowań ucznia (komunikaty werbalne i 

niewerbalne) oraz towarzyszące im okoliczności (np. zachowania 

innych uczestników sytuacji)

Kontakt dodatkowy 2 - sytuacja, data, godzina

Szczegółowy opis zachowań ucznia (komunikaty werbalne i 

niewerbalne) oraz towarzyszące im okoliczności (np. zachowania 

innych uczestników sytuacji)

Kontakt dodatkowy 3 - sytuacja, data, godzina

Szczegółowy opis zachowań ucznia (komunikaty werbalne i 

niewerbalne) oraz towarzyszące im okoliczności (np. zachowania 

innych uczestników sytuacji)

Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego



Zeszyt 1. Przedmiot:

• jakość i czytelność pisma:

• typowe, powtarzające się 
błędy:

• liczba skreśleń, poprawek:

• dokończenie notatek:

• wykonanie zadań 
domowych:

• liczbę pustych miejsc, luk:

• staranność i estetyka 
prowadzenia:

Zeszyt 2. Przedmiot:

• jakość i czytelność pisma:

• typowe, powtarzające się 
błędy:

• liczba skreśleń, poprawek:

• dokończenie notatek:

• wykonanie zadań 
domowych:

• liczbę pustych miejsc, luk:

• staranność i estetyka 
prowadzenia:

4. Wytwory ucznia - zeszyty

Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego



5. Wytwory ucznia – inne

Wypracowanie / wiersz itp.:
• odniesienia osobiste (napisany tekst jest formą 

ekspresji siebie, własnych emocji, postaw, potrzeb, 
sposobu widzenia świata itp., a więc bardzo cennym 

źródłem informacji): wyrażane emocje, cechy 
bohatera wypracowania, wyrażane opinie o innych 
ludziach, sensie życia, sobie samym:

• temat wypracowania:
• bogactwo słownika:
• złożoność zdań:
• obrazowość języka (porównania i metafory):
• poprawność językowa (gramatyka, ortografia):
• konstrukcja: wstęp, rozwinięcie, zakończenie:
• wykorzystanie wyobraźni, wyjście poza stereotypy,

Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego



Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego

5. Wytwory ucznia – inne.

Praca plastyczna:
treść i temat pracy:
• technika:
• jakość wykonania pracy:
• ilość i jakość wykonanych szczegółów i detali:
• adekwatność doboru kolorów do tworzonego tematu:

• adekwatność sposobu wykonania pracy w odniesieniu
do wieku ucznia:

• czas poświęcony na realizację wytworu i nastawienie
ucznia wobec swojej pracy,



Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego

6. Diagnoza ról zadaniowych



7. Analiza pozycji ucznia w klasie

• status ucznia: 
(akceptowany/izolowany/odrzucany/kontrowersyjny/ 
gwiazda),

• struktura w jakiej uczeń funkcjonuje: 
(para/paczka/klika),

• zapis obserwacji stanowiących podstawę dokonanej 
analizy pozycji ucznia w klasie.

Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego



8. Zapis rozmowy z wychowawcą i/lub 
pedagogiem szkolnym

• Data, godzina przeprowadzenia rozmowy.
• Jakie rozmówca miał nastawienie, na ile był pomocny 
• Szczegółowy zapis zadanych pytań i otrzymanych 

odpowiedzi.

9. Zapis rozmowy z uczniem

• Data, godzina przeprowadzenia rozmowy.
• Ogólne wrażenie z rozmowy
• Szczegółowy zapis zadanych pytań i otrzymanych 

odpowiedzi.

Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego



Portfolio dokumentujące realizację zadań 

kształcenia psychologicznego

10. Wyniki analizy dokumentacji

• typowe oceny ucznia:

• zróżnicowanie ocen z poszczególnych przedmiotów i w 

obszarze danego przedmiotu,

• średnie z ocen (za semestr, rok szkolny):

• poprawki:

• drugoroczność:

• charakterystyczne uwagi dotyczące zachowań ucznia (np. 

na jakich lekcjach przeważają uwagi negatywne):

11. Zadania dodatkowe

(w przypadku braku możliwości realizacji któregoś z zadań 

obowiązkowych)



Zespół Pedagogów

Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza: 

realizacja zadań kształcenia 

pedagogicznego



Portfolio praktykanta

Uwaga!

Przypominamy, że studentowi nie wolno
posługiwać się w swoich wytworach danymi
osobowymi osób uczestniczących w praktyce
nauczycielskiej (m.in. uczniów, nauczycieli,
rodziców) ani jakimikolwiek oznaczeniami
pozwalającymi ich zidentyfikować.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
ochronie danych „RODO”).



Składowe Portfolio –

kształcenie pedagogiczne:

1. Wszystkie materiały związane z realizowanym 
projektem studenckim. 

2. Dzienniczek doświadczeń praktykanta. 

3. Ksero / skan: Szkolnej karty zaliczenia 
praktyki opiekuńczo-wychowawczej.

4. Ksero / skan: Arkusza oceny kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych praktykanta.

5. Ksero / skan: Sprawozdania  z przebiegu 
praktyki opiekuńczo-wychowawczej wraz z 
wymaganymi dowodami realizacji działań.
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Dzienniczek doświadczeń 

praktykanta

Dzienniczek powinien składać się z czterech części:

• zapis wniosków z obserwowanej pracy  
opiekuńczo-wychowawczej szkolnego opiekuna 
praktyki, poprzedzony szczegółowym opisem 
dostrzeżonych, istotnych dla Państwa sytuacji  
opiekuńczo-wychowawczych,

• zapis wniosków z pracy opiekuńczo-
wychowawczej praktykanta,

• opis i analiza zdarzenia/sytuacji problemowej,

• analiza wypełnionych przez uczniów ankiet.
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Zapis wniosków z obserwowanej pracy 

opiekuńczo-wychowawczej opiekuna praktyki 

+ szczegółowy opis 

Opis i wnioski z obserwowanej pracy opiekuńczo-
wychowawczej szkolnego opiekuna składa się z:

• prowadzonych przez opiekuna lekcji wychowawczych, 
profilaktycznych, integracyjnych,

• podejmowanych przez opiekuna interwencji 
wychowawczych,

• udziału opiekuna w posiedzeniu Zespołu 
Wychowawczego, w Radzie Pedagogicznej

• współpracy opiekuna z pedagogiem/psychologiem 
szkolnym, 

• współpracy opiekuna z rodzicami uczniów
• pracy indywidualnej opiekuna z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współpracy z 
nauczycielem wspomagającym,

• sprawowanej opieki nad uczniami na terenie szkoły i 
poza nią.



Zapis wniosków z pracy opiekuńczo-

wychowawczej praktykanta

Na opis i wnioski z obserwowanej pracy opiekuńczo-
wychowawczej praktykanta składają się:

• scenariusze zrealizowanych podczas praktyki zajęć
opiekuńczo-wychowawczych: zajęć 
integracyjnych, profilaktycznych, lekcji 
wychowawczej, „wystąpienia” podczas zebrania z 
rodzicami (przynajmniej dwa); 

• każdy zrealizowany scenariusz powinniście Państwo 
uzupełnić o własny komentarz dotyczący przebiegu 
zrealizowanych zajęć oraz udzielone Wam po 
zajęciach uwagi i zalecenia opiekuna praktyki z 
ramienia szkoły, 

• najważniejsze własne wnioski z obserwacji 
zachowań uczniów, które miały miejsce w 
bibliotece, podczas przerw oraz podejmowanych przez 
Państwa interwencji wychowawczych.
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Analiza zdarzenia/ sytuacji 

problemowej

Analiza sytuacji problemowej to szczegółowy opis i 
wstępna analiza jednego zdarzenia/sytuacji 
problemowej (doświadczenie osobiste lub zaobserwowane 
podczas pobytu w szkole).

• Przeanalizuj fakty. Zastanów się, co się wydarzyło, kto 
był zaangażowany w sytuację?

• Postaw hipotezy wyjaśniające zachowania uczestników 
sytuacji.

• Przeanalizuj możliwe skutki reakcji. 
• Rozważ możliwe uczucia uczestników sytuacji.
• Zastanów się,  kto i czego mógł się nauczyć w tej 

sytuacji (o sobie, o innych)?
• Rozważ możliwe „plusy" i „minusy" reakcji 

uczestników.
• Rozważ reakcje rodziców na zaistniałą sytuację.
• Jak  wg Ciebie powinno się postąpić w tej sytuacji? 

Kiedy? Dlaczego?



Analiza wypełnionych przez uczniów 

ankiet wg poniższego wzoru: 

Na analizę i wnioski z ankiet wypełnionych przez uczniów 

składają się:

• zestawienie liczbowe wyników ewaluacji,

• szczegółowy komentarz wyników ankiety.



Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr

Zaliczenie praktyki opiekuńczo-

wychowawczej



Zaliczenie praktyki opiekuńczo-

wychowawczej - dokumenty

Podstawą uzyskania zaliczenia praktyki jest przedstawienie 
opiekunowi praktyki z CEN UWr przez studenta 
następujących dokumentów:

• wypełnionej przez opiekuna praktyki z ramienia szkoły 
Szkolnej karty zaliczenia praktyki opiekuńczo-
wychowawczej;

• wypełnionego przez opiekuna praktyki z ramienia szkoły 
arkusza obserwacji Kompetencje opiekuńczo-
wychowawcze praktykanta;

• wypełnionego przez  studenta  Sprawozdania  z  przebiegu  
praktyki  opiekuńczo-wychowawczej w szkole wraz z 
wymaganymi dowodami realizacji wybranych działań, w 
tym scenariuszy zatwierdzonych podpisem przez 
nauczyciela-opiekuna praktyki wraz z jego uwagami po 
realizacji lekcji;

• Zaświadczenia o odbyciu praktyki opiekuńczo-
wychowawczej (podpisanego i poświadczonego 
pieczęcią szkoły).



Zaliczenie praktyki opiekuńczo-

wychowawczej - ocena

Ocena końcowa z praktyki opiekuńczo-wychowawczej jest 
średnią arytmetyczną następujących ocen:

• oceny proponowanej przez opiekuna praktyki z ramienia 
szkoły (na stronie nr 2 Szkolnej karty zaliczenia praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej);

• oceny z realizacji części psychologicznej praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej (na podstawie Sprawozdania  
z  przebiegu  praktyki  opiekuńczo-wychowawczej);

• oceny z realizacji części pedagogicznej praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej (na podstawie Sprawozdania  
z  przebiegu  praktyki  opiekuńczo-wychowawczej).

Każda z powyższych ocen musi być oceną 
pozytywną.



Zaliczenie praktyki opiekuńczo-

wychowawczej – ocena c.d.

Ocena z realizacji praktyki opiekuńczo-wychowawczej 
jest uzależniona od liczby wykonanych działań. 

Opiekun praktyki z ramienia szkoły jest zobowiązany 
odnotować w Sprawozdaniu z przebiegu praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej (rubryka Uwagi) brak 
możliwości zrealizowania przez studenta danego 
działania/zadania.

Brak takiej adnotacji odnośnie do niezrealizowanego 
jednego z działań o numerach 1 – 14 części 
pedagogicznej (i niezastąpionego działaniem 
alternatywnym) skutkuje obniżeniem oceny o 0,5 
stopnia (za każde niezrealizowane działanie).



Zaliczenie praktyki opiekuńczo-

wychowawczej – ocena c.d.

W sytuacji braku możliwości podjęcia wyznaczonego 
działania student powinien wspólnie z opiekunem 
praktyki w szkole ustalić działanie alternatywne. 

W sytuacji trudności z wyznaczeniem zadań 
alternatywnych student powinien w trybie pilnym 
skontaktować się z opiekunem z ramienia Uczelni.



Sprawozdanie z przebiegu praktyki opiekuńczo-

wychowawczej - część psychologiczna

Aby uzyskać zaliczenie, student zobowiązany jest                           
do wykonania co najmniej 4 zadań z przewidzianych   do 
realizacji w części psychologicznej. Zadania  dotyczą 
jednego ucznia, którego student wybrał podczas praktyk 
do szczegółowej analizy. 

Realizacja zadań nr 1, 2, 3, 8 jest obowiązkowa dla każdego 
studenta. 

Jeśli student nie ma możliwości wykonania któregoś                        
z pozostałych zadań, może uzyskać brakujące punkty przez 
wykonanie dodatkowych obserwacji lekcji, przerw lub 
sytuacji pozaszkolnych z udziałem ucznia. 

Należy sporządzić protokół tych obserwacji                           
i odnotować ich wykonanie na sprawozdaniu, wpisując przy 
niezrealizowanym zadaniu obserwacja dodatkowa w 
kolumnie UWAGI.



Ocena praktyki opiekuńczo-wychowawczej -

część psychologiczna

Skala ocen w części psychologicznej:

• bdb (5.0) – wykonanie 8 - 10 zadań,
• db+  (4.5) – wykonanie 7 zadań,
• db (4.0) – wykonanie 6 zadań,
• dst+ (3.5) – wykonanie 5 zadań,
• dst (3.0) – wykonanie 4 zadań.



Ocena praktyki opiekuńczo-wychowawczej -

część pedagogiczna

Ocena wyjściowa w części pedagogicznej – należna w 
przypadku realizacji wszystkich działań o numerach 1-
14 wynosi 5,0.

Ocena w części pedagogicznej zostanie obniżona od 
wyjściowej 5,0 w sytuacji braku realizacji któregoś z 
wyznaczonych działań (nr 1-14) – o 0,5 stopnia za 
każde niezrealizowane działanie.

Jeśli student nie ma możliwości podjęcia podczas pobytu 
w szkole któregoś z działań o numerach 1 – 14, 
powinien wspólnie z opiekunem w szkole ustalić 
działanie względem niego alternatywne lub wykonać 

jedno z działań dodatkowych (nr 15-21).



Sprawozdanie z przebiegu praktyki opiekuńczo-

wychowawczej – część pedagogiczna

UWAGA:

Brak adnotacji o niemożności zrealizowania przez 

studenta któregoś z działań o numerach 1 – 14 części 

pedagogicznej (niezastąpionego działaniem 

alternatywnym) skutkuje obniżeniem oceny o 0.5 

stopnia (za każde niezrealizowane działanie)!



Dziękuję za uwagę
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