
Karta oceny praktyki ciągłej studenta 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

Imię i nazwisko studenta  

Nr indeksu  

Kierunek studiów  

Zakres studiów  

Rok studiów/ tryb studiów / stopień studiów  

Miejsce odbywania praktyki (nazwa/adres)  

Termin odbywania praktyki/ liczba godzin   

Imię i nazwisko opiekuna praktyk 

ze strony placówki/instytucji przyjmującej 

 

  

 

I. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z RAMIENIA PLACÓWKI/INSTYTUCJI1 

 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się  

 

Efekt 

został 

osiągnięty 

w pełni  

Efekt 

został 

osiągnięty 

częściowo 

Efekt nie 

został 

osiągnięty 

 

WIEDZA 

KA7_WG4 Zna w pogłębionym stopniu miejsce przedszkola w 

systemie oświaty, jego strukturę i organizację 

   

KA7_WG8 Zna metodykę wychowania przedszkolnego oraz 

wybrane teorie psychologiczne i pedagogiczne 

stanowiące jej źródła. 

   

KA7_WG9 Zna w pogłębionym stopniu metodykę wykonywania 

zadań – normy, procedury i dobre praktyki 

stosowane w wychowaniu przedszkolnym; 

znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego 

wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i 

kształcenia dzieci 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

KA7_UW1 Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia edukacyjne 

w przedszkolu, analizować je krytycznie, z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu pedagogiki 

przedszkolnej, psychologii rozwojowej i nauk 

pokrewnych; proponować rozwiązywanie 

problemów adekwatnie do potrzeb i możliwości 

dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych 

   

KA7_UW2 Potrafi organizować środowisko uczenia się; 

planować i realizować zajęcia edukacyjne z dziećmi 

w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem 

różnorodnych rozwiązań metodycznych i 

nowoczesnych technologii informacyjnych 

   

KA7_UW3 Potrafi rozpoznawać potrzeby, możliwości i 

uzdolnienia dzieci w przedszkolu oraz skutecznie 

wykorzystywać informacje na temat dziecka uzyskane 

w toku współpracy ze specjalistami 

   

 
1 Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyki w pełni, częściowo 

lub nie został osiągnięty.  



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KA7_KK1 Przestrzega zasad i norm etycznych obowiązujących 

w kodeksie etyki nauczyciela 

   

KA7_KK3 Jest zdolny do podejmowania wyzwań zawodowych 

indywidualnych i zespołowych we współpracy z 

rodzicami wychowanków, nauczycielami i innymi 

specjalistami 

   

 

 

Opinia Opiekuna praktyk w placówce/instytucji przyjmującej o przebiegu praktyki:  

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

 

 
Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki 

 

 

 

 
 

 

…………………………………..……..                                                                       ……………………………………………………………………… 
Pieczęć placówki/instytucji przyjmującej                                                                                          Data i podpis opiekuna praktyk w placówce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. WYPEŁNIA OPIEKUN PRAKTYK Z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH2 

 

Symbol 

efektu 

Efekty uczenia się  

 

Efekt 

został 

osiągnięty 

w pełni  

Efekt 

został 

osiągnięty 

częściowo 

Efekt nie 

został 

osiągnięty 

 

WIEDZA 

KA7_WG8 Zna metodykę wychowania przedszkolnego oraz 

wybrane teorie psychologiczne i pedagogiczne 

stanowiące jej źródła. 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

KA7_UW1 

 
Potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia edukacyjne 

w przedszkolu, analizować je krytycznie, z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu pedagogiki 

przedszkolnej, psychologii rozwojowej i nauk 

pokrewnych; proponować rozwiązywanie 

problemów adekwatnie do potrzeb i możliwości 

dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych 

   

KA7_UW2 Potrafi organizować środowisko uczenia się; 

planować i realizować zajęcia edukacyjne z dziećmi 

w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem 

różnorodnych rozwiązań metodycznych i 

nowoczesnych technologii informacyjnych 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KA7_KK3 Jest zdolny do podejmowania wyzwań zawodowych 

indywidualnych i zespołowych we współpracy z 

rodzicami wychowanków, nauczycielami i innymi 

specjalistami 

   

 

Uwagi dotyczące uzyskanych/nieuzyskanych przez studenta efektów uczenia się: 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………............................................................................................................................................. 

Dodatkowe uwagi dotyczące realizacji praktyki ciągłej studenta: 

 

Zaliczam praktykę na ocenę…………………………../nie zaliczam praktyki 

 

 

……………………………………………………………………… 
Data i podpis opiekuna praktyk z WNS 

 
2 Należy wstawić znak X w odpowiedniej komórce w zależności, czy efekt uczenia się został osiągnięty przez studenta po zrealizowaniu praktyk w pełni, 

częściowo lub nie został osiągnięty. 


