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Praktykę odbywa się w sumarycznym wymiarze 60 godzin lekcyjnych, ścieżka M1 – w SP, ścieżka M2 – po 
20 h w SP, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.  
W tym co najmniej 30 godzin (M2: po 10 w SP, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej) przeznaczonych jest 
na zajęcia z matematyki – 15 hospitowanych i 15 prowadzonych (M2: 5+5+5),  
Ponadto co najwyżej:  
a) 6 godzin można przeznaczyć na przygotowanie i poprawianie sprawdzianów (M2: 2+2+2),  

b) 3 godziny można przeznaczyć na poprawianie zeszytów (M2: 1+1+1).  
 
Do czasu praktyk nie wlicza się czasu przeznaczonego na przygotowanie się studenta do zajęć 
 
Przed praktyką należy dostarczać do opiekuna praktyk z ramienia uczelni zgody dyrekcji szkoły na odbycie 
praktyki. 
 
W pierwszym dniu praktyki należy dostarczyć uzgodniony z nauczycielem-opiekunem plan praktyki 
zawierający: 
 a) nazwę, adres, telefon szkoły, 
 b) imię i nazwisko studenta, telefon i e-mail do kontaktu, 
 c) imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, telefon i e-mail do kontaktu, 
 d) godziny rozpoczęcia i zakończenia kolejnych lekcji w szkole, 
 e) plan zajęć studenta w poszczególnych tygodniach (z uwzględnieniem spotkań z nauczycielem-
opiekunem) z osobno numerowanymi lekcjami hospitowanymi i prowadzonymi oraz podanymi salami 
odbywania zajęć.  
 
Podczas praktyki należy udokumentować hospitacje lekcji i innych zajęć, prowadząc notatki zawierające 
opis celów, metod, form oraz środków dydaktycznych oraz uwagi dotyczące przebiegu zajęć. Hospitowane 
zajęcia powinny być omówione z nauczycielem-opiekunem praktyki, a uwagi wynikające z tego omówienia 
powinny znaleźć się w dokumentacji hospitacji. 
 
Podczas praktyki należy przygotować lekcje matematyki i przedstawić ich konspekty do zatwierdzenia 
nauczycielowi- -opiekunowi praktyki, a po uzyskaniu jego zgody (co najmniej na dzień przed 
przeprowadzeniem lekcji) samodzielnie przeprowadzić przygotowane zajęcia. Zatwierdzenie konspektu 
przygotowanego przez studenta nauczyciel-opiekun praktyki potwierdza swoim podpisem na konspekcie. 
Liczbę przeprowadzonych przez studenta lekcji określa liczba zatwierdzonych przez nauczyciela 
konspektów. Prowadzone zajęcia powinny być omówione z nauczycielem-opiekunem praktyki, co również 
powinno zostać udokumentowane na konspekcie lekcji. Zaleca się, aby student przynajmniej w jednej klasie 
przeprowadził cykl zajęć zakończony sprawdzianem (który samodzielnie przygotuje i poprawi), by mógł 
zaobserwować efekty swojej pracy. Konspekt przeprowadzonej lekcji powinien zatem zawierać: 
 a) oryginalny pomysł studenta, 
 b) uwagi i poprawki nauczyciela, 
 c) zatwierdzenie konspektu do realizacji, 
 d) uwagi nauczyciela po przeprowadzonej lekcji, 
 e) wnioski studenta po przeprowadzonej lekcji. 
 
W pierwszym tygodniu po zakończeniu praktyki należy dostarczyć portfolio zawierające:  

a) zestawienie godzin praktyki z podziałem na poszczególne zadania (hospitacje, prowadzenie zajęć, 
spotkania z opiekunem itp.) oraz terminy ich odbycia; 

b) notatki z zajęć hospitowanych (z uwzględnieniem liczby porządkowej, daty, rodzaju i tematu zajęć, 
nazwiska osoby prowadzącej, uwag studenta do zajęć oraz uwag z omówienia zajęć, zgodnie z 
informacjami, które podałam w punkcie 3); 

c) ponumerowane konspekty zajęć prowadzonych samodzielnie, zgodnie z informacjami, które podałam w 
punkcie 4); 

d) sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki; 
e) dokumenty przekazane przez nauczyciela-opiekuna praktyk: opis kompetencji nauczycielskich 

praktykanta i szkolną kartę zaliczenia praktyki podpisaną przez dyrektora szkoły  
 


