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Szkolna karta zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej 

 
Dane dotyczące studenta-praktykanta: 

 
Dane dotyczące nauczyciela - opiekuna praktyki: 
 

Imię i nazwisko praktykanta: Imię i nazwisko nauczyciela: 

Wydział UWr / kierunek studiów / rok studiów: Stopień awansu zawodowego nauczyciela: 

Termin realizacji praktyki opiekuńczo-wychowawczej: 

Praktykant, realizując zadania kształcenia psychologiczno-pedagogicznego, w ramach 30 godzin praktyki opiekuńczo-
wychowawczej: 

1. Zapoznał się z wybranymi dokumentami, regulującymi pracę opiekuńczo-wychowawczą szkoły 
(proszę zaznaczyć  ): 

□ Statut Szkoły, 

□ Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, 

□ Regulamin oceniania zachowania ucznia, 

□ Procedury postępowania w sytuacjach trudnych, 

□ Plan wychowawczy klasy, 

□ Regulamin Samorządu uczniowskiego, 

□ dzienniki lekcyjne, 

□ dokumentacja pedagoga, 

□ dokumentacja psychologa szkolnego, 

□ program WDN, 

□ inne:  

2. Obserwował wybrane formy organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły (proszę zaznaczyć ): 

□ pracę opiekuńczo-wychowawczą opiekuna praktyk, 

□ pracę pedagoga szkolnego, 

□ pracę psychologa szkolnego, 

□ posiedzenie Rady Pedagogicznej 

□ posiedzenie Zespołu wychowawczego 

□ pracę Samorządu uczniowskiego, 

□ zajęcia indywidualne z uczniami, 

□ zebranie z rodzicami, 

□ inne: 

3. Prowadził, obserwował i konsultował z nauczycielami następujące działania diagnostyczno-opiekuńczo-

wychowawczych nauczyciela/szkoły (proszę zaznaczyć ): 

a) działania diagnostyczne: 

□ diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji uczniów w grupie, 

□ obserwacja i poznawanie uczniów, ich sytuacji społecznej, zainteresowań, zdolności; 

b) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: 

□ prowadził .......... liczba godzin □ obserwował .......... liczba godzin lekcje wychowawcze, 

□ prowadził .......... liczba godzin □ obserwował .......... liczba godzin zajęcia integrujące grupę, 

□ prowadził .......... liczba godzin □ obserwował ..........  liczba godzin zajęcia profilaktyczne, 

□ prowadził .......... liczba dyżurów □ obserwował .......... liczba dyżurów dyżury podczas przerw, 

 
 
 
                  pieczęć szkoły 



□ prowadził .......... liczba godzin □ obserwował .......... liczba godzin sprawowanie opieki nad uczniami 

poza terenem szkoły. 

4. Zapoznał się z działaniami nauczyciela realizowanymi w ramach indywidualizacji pracy z uczniem - w tym uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (proszę zaznaczyć  ): 

a) obserwował i asystował nauczycielowi w prowadzeniu zajęć: 

□ rozwijających uzdolnienia, 

□ dydaktyczno-wyrównawczych; 

□ indywidualnego nauczania (realizowanego w szkole) 

b) obserwował nauczyciela podczas zajęć: 

□ korekcyjno-kompensacyjnych, 

□ związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

5. Praktykant opracował pod kierunkiem opiekuna praktyki opiekuńczo-
wychowawczej dokumentację zaplanowanych i zrealizowanych działań 
opiekuńczo-wychowawczych (proszę zaznaczyć   ): 

□ Tak □ Nie 

Komentarze nauczyciela, dotyczące przebiegu praktyki opiekuńczo-wychowawczej: 

 
 
 
 
 

 

 
 

Proponowana ocena końcowa (skala ocen od 2,0 do 5,0): 

Kompetencje opiekuńczo-wychowawcze praktykanta, które nauczyciel-opiekun praktyk uważa za: 

a) mocne strony praktykanta: 
 
 
 
 
 

 

b) słabe strony praktykanta (które trzeba poprawić, doskonaląc umiejętności opiekuńczo-
wychowawcze nauczyciela): 
 
 
 
 
 
 

Data i podpis nauczyciela-opiekuna  
praktyki opiekuńczo-wychowawczej Data i podpis praktykanta 

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 


