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I. UWAGI WSTĘPNE 

 

Szkolna praktyka pedagogiczna stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego. Jest 

ważnym ogniwem w procesie kształcenia studentów w zakresie nauczania biologii. 

Podlega ona obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami objętymi planem 

studiów. W realizacji programu szkolnej praktyki pedagogicznej uczestniczy student, 

dyrektor szkoły lub jego zastępca, nauczyciel-opiekun oraz nauczyciel akademicki – 

opiekun dydaktyczny z ramienia uczelni. 

 

 

II. CELE I ZADANIA PRAKTYKI 

 

Celem praktyki pedagogicznej jest sprawdzenie teoretycznego przygotowania 

studentów w praktycznym działaniu. Działalność studenta w czasie praktyki winna 

koncentrować się na pracy dydaktyczno-wychowawczej określonej szkolnym 

programem nauczania. W planowaniu, przygotowaniu, przeprowadzaniu i analizie 

lekcji biologii oraz uczestniczeniu w zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych student winien obok gruntownej wiedzy przyrodniczej, biologicznej, 

wykazać się znajomością dydaktyki biologii, pedagogiki i psychologii. W czasie trwania 

praktyki student uczestniczy we wszystkich formach pracy szkoły i pomaga 

nauczycielowi – opiekunowi praktyk w pełnieniu tych obowiązków. Studenci są 

zobowiązani do pełnienia zadań zleconych w tym zakresie przez nauczyciela szkolnego 

oraz opiekuna praktyki ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

 
 

III. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 

TERMIN: podany w dokumencie Zgoda szkoły 

 
W czasie trwania praktyki student zobowiązany jest do odbycia 120 godzin 
lekcyjnych w szkole, dokumentowanych na bieżąco w dzienniku praktyk, na które 
składają się: 

• 50 lekcji biologii prowadzonych przez studenta, 

• 70 lekcji biologii hospitowanych przez studenta. 

Prowadzenie i hospitowanie lekcji obejmuje również – w miarę bieżących możliwości 
szkoły – nauczanie indywidualne, zajęcia terenowe, kółko biologiczne i inne szkolne 
aktywności związane z nauczaniem biologii. W razie wątpliwości, czy daną aktywność 
można wpisać w ramy praktyki z biologii lub ile godzin można na nią przeznaczyć, 
należy skonsultować się z opiekunem lub kierownikiem praktyki; zostanie to też 
zweryfikowane przez opiekuna po dostarczeniu mu planu praktyki. 
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ZADANIA STUDENTA 

Student zobowiązany jest w ciągu pierwszych 2-3 dni praktyki do opracowania wspólnie 

z nauczycielem-opiekunem szczegółowego planu praktyki według wzoru: 

 

Pieczątka szkoły                                                                  Imię i nazwisko studenta 

 

Plan pracy studenta ....... roku biologii odbywającego praktykę pedagogiczną 

od ............... do ..............w ................... [podać dane szkoły] 

 Data Godzina rozpoczęcia lekcji Numer sali Klasa Prowadzący  

  

 

     

 

Podpis nauczyciela-opiekuna 

 

Plan praktyki należy dostarczyć uczelnianemu opiekunowi praktyki drogą 

e-mailową w ciągu 7 dni od rozpoczęcia praktyki.  

 

Przed każdą przeprowadzoną lekcją student powinien starannie opracować konspekt 

lekcji (w formie opisowej lub tabelarycznej, zgodnie z jednym z podanym wzorów). 

Konspekty powinny być zaakceptowane i podpisane przez nauczyciela-opiekuna 

przynajmniej w przeddzień ich realizacji.   

 

W ramach lekcji prowadzonych samodzielnie przez studenta, nauczyciel – szkolny 

opiekun praktyki jest zobowiązany do: 

• udostępnienia (nadzorowania) przygotowania sali i środków dydaktycznych 

niezbędnych do przeprowadzenia danej lekcji, 

• uczestniczenia w lekcji prowadzonej przez studenta, 

• szczegółowego omówienia lekcji przeprowadzonej przez studenta po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym dniu. 

 

IV. REALIZACJA PRAKTYKI 

 

Student zgłasza się w dyrekcji szkoły pierwszego dnia praktyki. Przez cały czas jej 

trwania podlega nauczycielowi-opiekunowi. Dyrekcja szkoły, w miarę możliwości, 

zapewni studentom na okres praktyki odpowiednie warunki pracy. Student przestrzega 

przepisów dyscypliny pracy i bhp. Nieobecność w szkole z powodu choroby student 

zgłasza natychmiast nauczycielowi-opiekunowi i opiekunowi dydaktycznemu praktyki, 

przedstawiając świadectwo lekarskie. 

 

V. DOKUMENTACJA PRAKTYKI 

 

Dokumentację praktyki należy dostarczyć opiekunowi praktyki w nieprzekraczalnym 

terminie do 1 tygodnia od jej zakończenia. Opiekun może wyznaczyć termin 

indywidualnych konsultacji mających na celu zaliczenie praktyki. 

 

Wymagania dotyczące dokumentacji: 

1. Dokumentacja odbytych praktyk powinna być złożona w teczce aktowej A4.  

2. Wszystkie dokumenty powinny znajdować się razem w jednej teczce. 
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3. W jednej teczce znajduje się dokumentacja jednego studenta. 

4. Teczka powinna być wyraźnie opisana koniecznie według wzoru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja praktyki obejmuje:  

1. Dziennik praktyk, składający się z: 

a) zaświadczenia o rozpoczęciu i zakończeniu praktyki, które stanowi stronę 
tytułową Dziennika Praktyk. Zaświadczenie musi być podpisane przez 
nauczyciela i dyrektora szkoły oraz opatrzone pieczątką szkoły; 

b) ogólnego tygodniowego rozkładu zajęć – wg wzoru z punktu III; 
c) zawartego w tabeli pełnego rozkładu hospitowanych i przeprowadzonych lekcji 

(data, godzina, klasa, temat lekcji prowadzonej/hospitowanej, prowadzący). 
2. Konspekty przeprowadzonych lekcji (zgodne z jednym z podanych wzorów), 

podpisane przez nauczyciela-opiekuna. 

3. Protokoły hospitacji lekcji. 

4. Samodzielnie opracowany przez praktykanta test sprawdzający wraz z analizą 

ilościową i jakościową jego wyników. 

5. Opinia z oceną z przebiegu praktyki napisana i podpisana przez nauczyciela-

opiekuna oraz potwierdzona przez dyrekcję szkoły (2 egzemplarze!).    

 

 

VI. OCENA PRAKTYKI 

 

Na ocenę praktyki wpływają: opinia nauczyciela, staranność przygotowanych 

konspektów i innych materiałów (pod względem merytorycznym, dydaktycznym 

oraz edycyjnym), wnikliwość uwag zawartych w arkuszach hospitacji i sprawozdaniach, 

aktywność udziału w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły oraz spełnienie 

przedstawionych wymogów formalnych. 

 

Niedotrzymanie któregokolwiek ze wskazanych terminów 

stanowi podstawę do niezaliczenia praktyki. 

 

 

                                             Dr Piotr Bieniek 

Kierownik Praktyk Pedagogicznych z Biologii 

Dane szkoły, w której odbywała się praktyka 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna praktyki 

Imię i nazwisko studenta 

Rok studiów + Kierunek studiów 

 

Imię i nazwisko opiekuna dydaktycznego  

– pracownika uczelni 


