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REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

studentów studiów I-go stopnia na kierunku  

wychowanie fizyczne z drugim rodzajem zajęć gimnastyka korekcyjno-

kompensacyjna  

   

i studentów studiów II-go stopnia na kierunku wychowanie fizyczne 
  

 

Rozdział 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
1. Praktyka zawodowa pedagogiczna stanowi integralną część procesu kształcenia studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.  

2.  Podstawę prawną praktyk pedagogicznych stanowi: 

 Art.66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164/2005, 

poz. 1365 z późn. zm.); 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 

2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela; 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 17 kwietnia 2012 roku 

zmieniające rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli; 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 1991 roku w sprawie 

studenckich praktyk zawodowych (Dz.U. z dnia 19 sierpnia 1991r); 

 REGULAMIN STUDIÓW Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki 

w Białymstoku § 10  

 

 

§ 2 

 
1. Regulamin praktyk pedagogicznych  (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizacji 

i  realizacji, w tym cele i formy praktyki, miejsce i czas trwania, warunki zaliczenia oraz 

obowiązki studentów i opiekunów praktyki. 

2. Regulamin praktyk pedagogicznych obowiązuje wszystkich studentów studiów  

stacjonarnych i niestacjonarnych, odbywających studia pierwszego i  drugiego stopnia na 

kierunku Wychowania Fizycznego. 

3.  Za realizację praktyk pedagogicznych w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego 

i  Turystyki w Białymstoku odpowiada Dziekan Uczelni.  

4. Jednostką odpowiedzialną za organizację praktyk pedagogicznych jest Pracownia Praktyk 

Pedagogicznych. 

  



ROZDZIAŁ 2 

ORGANIZACJA I MIEJSCE PRAKTYK  
  

§ 3  

 

CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 

 
 

1. Praktyka pedagogiczna stanowi ważny element kształcenia przyszłych nauczycieli 

wychowania fizycznego oraz stwarza warunki do konfrontacji zdobywanej podczas 

studiów wiedzy z możliwościami jej praktycznego zastosowania. 

2. Cele ogólne praktyk pedagogicznych, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczą: 

a) gromadzenia doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą i  dydaktyczną 

nauczyciela, 

b) zapoznanie studentów ze specyfiką pracy nauczyciela WF w szkole na wszystkich etapach 

edukacji, 

c) kierowania grupą, diagnozowania indywidualnych potrzeb, zainteresowań, możliwości 

rozwojowych uczniów, 

d)  weryfikacji wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej w rzeczywistości szkolnej. 

 

3. Cele szczegółowe praktyk pedagogicznych studentów dotyczą: 

a) poznania organizacji pracy rożnych typów szkół i placówek, ze szczególnym  

uwzględnieniem dokumentów szkolnych (statut szkoły, program wychowawczy szkoły), 

b) zapoznanie się z warunkami i dokumentacją pracy nauczyciela wychowania fizycznego. 

c)  nabycie umiejętności planowania, obserwacji, prowadzenia i dokumentowania zajęć, 

d)  nabycia umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania 

zajęć przez opiekunów praktyk i studentów, 

e)  nabycia umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów; 

f)  poszerzania wiedzy studentów, umożliwiającej rozumienie procesów i zmian zachodzących 

w  pedagogice i metodyce wychowania fizycznego oraz edukacji fizycznej, 

g)  przygotowania studentów do samodzielnego programowania, planowania,  organizowania 

i  realizowania zajęć wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji (diagnozowanie 

w wychowaniu fizycznym, obserwowanie i omawianie lekcji i zajęć pozalekcyjnych 

prowadzonych przez nauczyciela wf, asystowanie nauczycielom podczas lekcji wychowania 

fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, samodzielne prowadzenie lekcji wf). 

 
 

§ 4  

 
1. Praktyka pedagogiczna odbywa się na studiach I stopnia w szkole podstawowej  i gimnazjum oraz 

w szkole ponadgimnazjalnej na studiach II-go stopnia. 

2. Praktyka występuje w dwóch formach praktyki wstępnej — hospitacyjnej (30 godz.= 2 tyg.) oraz 

praktyki zasadniczej – pedagogicznej (120 godz. praktyki = 6 tygodni) w ramach przygotowania 

dydaktycznego . 

3. Praktyka realizowana jest w szkole podstawowej i gimnazjum (6 tygodni) oraz w szkole 

ponadgimnazjalnej (2 tygodnie). 

 



§ 5 

ZADANIA PRAKTYKI 

W trakcie praktyki studenci zobowiązani są do zrealizowania następujących zadań: 

a) Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i warunkami pracy różnych typów 

szkół jako instytucji oświatowo-wychowawczych, 

b) Praktycznego poznania organizacji i realizacji procesu nauczania wychowania fizycznego, 

wychowania zdrowotnego, realizacji zajęć gimnastyki korekcyjno — kompensacyjnej, 

turystyki oraz różnych form rekreacji i zajęć z zakresu sportu wyczynowego, 

c) Poznania w praktyce właściwości psychofizycznych oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

d) Opanowania podstawowych umiejętności w zakresie organizacji                 

i realizacji procesu dydaktycznego.  

§ 6 

WARUNKI I FORMY ZALICZENIA PRAKTYKI 

1. Student realizuje praktykę hospitacyjną pod opieką nauczyciela akademickiego. 

2. Student realizuje praktyki pedagogiczne pod opieką nauczyciela mianowanego.  

3. Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyk jest obecność i aktywność na zajęciach wg planu 

praktyk oraz właściwe wypełnienie i terminowe rozliczenie się z dziennika praktyk. 

4. Zaliczenie praktyki hospitacyjnej na „zal" dokonuje w indeksie nauczyciel akademicki na 

podstawie obecności oraz wypełnionego dziennika praktyk. 

5. Zaliczenia wszystkich praktyk pedagogicznych na „ocenę" dokonuje nauczyciel akademicki na 

podstawie oddanych terminowo dzienników praktyk i ich prawidłowego wypełnienia oraz opinii 

opiekuna praktyk ze strony szkoły. 

 

§ 7 

             PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE PRAKTYK 

1. Program praktyki hospitacyjnej 

 

Na praktyki hospitacyjne przewidzianych jest 20 godzin. Na wypełnienie 4 zadań związanych 

z  organizacją i funkcjonowaniem danej placówki oświatowej, zapisanych na kolejnych stronach 

dziennika, należy poświecić 4 godziny, 1 godzinę na zajęcia pozalekcyjne, 1 godzinę na lekcję 

wychowawczą, a pozostałe 14 godzin przewidzianych jest na obserwację lekcji prowadzonych przez 

nauczyciela wychowania fizycznego, ze szczególną uwagą na konkretne obszary: 

a) Budowa lekcji (czy jest zauważalny podział na poszczególne części, czy jest zmiana 

intensywności, rytmu, kiedy, itp.), 

b) Realizacja tematu (ile czasu poświęcamy na wprowadzenie nowych treści i naukę nowych 

umiejętności czy przy nowych treściach występuje także utrwalanie nabytych już wcześniej, 

trafność i dobór ćwiczeń zarówno w czasie rozgrzewki, jak i podczas części poświęconej 

realizacji tematu, itp.), 

c) Bezpieczeństwo, asekuracja, samoasekuracja (jak prowadzić lekcję, aby było bezpiecznie, co 

jest ważne dla zdrowia dzieci podczas lekcji, jak asekurować, na co zwrócić uwagę na początku 

lekcji, a na co podczas całych zajęć, itp.), 

d) Dyscyplina, atmosfera, relacje (jeżeli nie ma trudności w utrzymaniu dyscypliny, to jak to 

osiągnąć, jeżeli są to jakie, czy atmosfera jest czynnikiem rozwojowym i sprzyjającym 

przebiegowi lekcji, jakie są relacje nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, itp.). 



Po 3 godziny na obserwację pierwszych dwóch ternatów i po 4 godziny na dwa pozostałe  

z danego obszaru. Każdą lekcję należy zapisać na brudno (swoje spostrzeżenia), a następnie 

przepisać na czysto, dokonując analizy skierowanej na dany obszar i opisać krótkim wnioskiem na dole 

arkusza hospitacyjnego. 

Należy zwrócić uwagę tak
-
że na: 

 Zastosowany styl wychowania – autokratyczny, demokratyczny, liberalny, 

 Kształtowanie nawyku utrzymania właściwej postawy. Stosowanie ćwiczeń korekcyjno-- 

wyrównawczych, 

 Pokaz ćwiczeń przez prowadzącego lub najsprawniejszych uczniów. Objaśnianie ćwiczeń, 

stosowana terminologia, 

 Pobudzanie osób mało zaangażowanych w lekcji i niećwiczących, 

 Wykorzystywanie różnych metod oraz efekty lekcji, 

 Aktywność prowadzącego, osobisty przykład i postawa, wygląd, preferowany styl kierowania. 

Inne uwagi studenta. 

 

2. Program praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 

1. Zapoznanie się z zasadami 

funkcjonowania szkoty i warunkami 

pracy. 

2godziny 

a) Przeprowadzi rozmowę z dyrektorem szkoły ukierunkowaną na 

następujące zagadnienia: 

- struktura organizacyjna szkoły, 

- sposób finansowania działalności placówki, 

- podstawowe funkcje pełnione w środowisku, 

- formy współpracy ze środowiskiem, 

- osiągnięcia dydaktyc2no-wychowaweze. 

b) Ocenić warunki do realizacji zadań z wychowania fizycznego i 

sporządzić krótką notatkę. 

 

2. Zapoznanie się z  dokumentacją pracy 

szkoty i nauczyciela wychowania 

fizycznego . 

2godziny 

a) Przejrzeć plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, zwrócić 

szczególną uwagę za zapis zadań z zakresu kultury fizycznej. 

b) zapoznać się z dziennikiem lekcyjnym, kryteriami oceny 

ucznia (Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowy 

System Oceniania), dziennikami zajęć pozalekcyjnych, planem 

pracy SKS lub UKS, kalendarzem imprez sportowych. 

c) Opisać zasady, kryteria i podstawowe metody oceny ucznia z 

wychowania fizycznego w wybranej klasie. 

d) Zapoznać się z programem profilaktyczno-wychowawczym 

danej szkoły. 

3. Zapoznanie się z  pracą 

wychowawcy klasowego oraz 

poznanie formalnej i nic formalnej 

struktury społecznej wybranej klasy. 

4godziny 

a)  Przeprowadzić  z wychowawcą wybranej klasy wywiad 

ukierunkowany na charakterystykę zespołu uczniów, sposoby 

pokonywania trudności i rozwiązywania problemów zawartych w planie 

dydaktyczno-wychowawczym klasy. 
   b) Na godzinie wychowawczej przeprowadzić wykład połączony z 

pogadanką na ternar: "Sport alternatywą spędzania wolnego czasu, 
zagrożenia w ze strony nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu". 

 

4. Poznanie miejsca i roli 

wychowania zdrowotnego w – 

 

 

szkole. 

4 godziny 

a) Ustalić formy współpracy nauczyciela wychowania fizycznego z 

lekarzem i pielęgniarką szkolną. 

b) Zapoznać się z podstawowymi przepisami bhp dotyczącymi 

ubezpieczeń oraz odpowiedzialności nauczyciela za nieszczęśliwe 

wypadki na lekcjach wychowania fizycznego. Przejrzeć rejestr 

wypadków w szkole. 

c) Zaobserwować metody pracy stosowane w dziedzinie wychowania 

zdrowotnego i oświaty zdrowotnej, najciekawsze opisać. 

d) Przejrzeć karty zdrowia uczniów wybranej klasy i dokonać oceny 

stanu zdrowia uczniów (grupy dyspanseryjne, kwalifikacje do zajęć 

wychowania fizycznego). 

5. Diagnozowanie w wychowaniu 

fizycznym. 

a) Zapoznać uczniów wybranej klasy z Indeksem Sprawności 

Fizyczne K. Zuchory. Przeprowadzić test i ocenić poziom 



 
 
 
3. Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 
 
 

 
 
 
 
 

 6 godzin  

b) Zapoznać uczniów tej samej klasy z Międzynarodowym Testem 

Sprawności Fizycznej, przeprowadzić i ocenić poziom 
sprawności wg. załączonej instrukcji. 

c) ) Porównać wyniki obu testów dla każdego ucznia wyciągnąć 
wnioski (czy są podobne. jeżeli nie, to dlaczego) i podać 

nauczycielowi  wf. 

 

6. Planowanie pracy dydaktyczno – 

wychowawczej w zakresie 
wychowania fizycznego. 

2 godziny 

Opracować  Szczegółowy plan pracy dla wybranej klasy ant okres' praktyki. 

 

7. Hospitacje lekcji i zajęć 
pozalekcyjnych w klasach 

młodszych i starszych. 

4 godziny 

Przeprowadzić cztery hospitacje lekcji wychowania fizycznego i dokonać 
analizy zgodnie ze wskazówkami. 

a) 2 lekcje ocenić w aspekcie zastosowanych sposobów 

indywidualizacji – praca z uczniem zdolnym i słabym. 
b) 1 lekcję zanalizować pod katem podmiotowego traktowania 

wychowanka. 
c) 1 lekcję obserwować w aspekcie efektywnego wykorzystania 

czasu. 

8. Asystowanie nauczycielowi 
podczas lekcji wf (10 godzin) i 

zajęć pozalekcyjnych (6godzin). 
16 godzin 

a) Pomagać w przygotowaniu lekcji; 
b) Aktywnie uczestniczyć w procesie lekcyjnym 

- pomoc w organizacji lekcji; 
- uczestnictwo w pokazie i asekuracji; 

- próby samodzielnego prowadzenia fragmentów lekcji 

         c) Współorganizować i przeprowadzić turniej lub zawody szkolne w                
ramach zajęć pozalekcyjnych 

9. Samodzielne prowadzenie lekcji 
wf: 

40 godzin, (5 godzin w klasach I-

III, 35 godzin w klasach IV-VI), 
udokumentowanie 12 godzin w 

formie konspektu z różnych form 
aktywności ruchowej. 

40 godzin 

Przeprowadzić 40 lekcji wf z różnych form aktywności ruchowej (la, 
gimnastyka, gry zespołowe, gry i zabawy ruchowe itp.), z uwzględnieniem 

toków lekcyjnych. 

Minimum 6 lekcji o tematyce rekreacji ruchowej klasach IV-VI, np. ringo, 
badminton, gry i zabawy terenowe. 

Minimum 4 lekcje poświęcone pracy z uczniem zdolnym lub słabym 
(wyrównywanie szans) – inwidualizacja procesu dydaktycznego. 

W wybranej przez siebie klasie przeprowadzić lekcję egzaminacyjną, 

wykazując się umiejętnościami metodycznymi, organizatorskimi, inwencją i 
postawą twórczą. 

10. Ocenianie formalnego i 
merytorycznego przygotowania 

lekcji. 

Szczegółowo omawiać konspekty oraz każdą hospitowaną i przeprowadzoną 
lekcję z nauczycielem wychowania fizycznego, kierownikiem praktyki oraz 

opiekunem dydaktycznym. 

Dział Zadania Sposób realizacji  

I. 1. Zapoznanie się ze strukturą 
organizacyjną szkoły, 

współdziałaniem ze 
środowiskiem lokalnym oraz 

warunkami do realizacji zajęć 
wych. fiz., sportu i turystyki. 

Rozmowa z dyrektorium szkoły lub opiekunem praktyki na lemat - 

liczba uczniów, klas, nauczycieli, 

- osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze szkoły, udział młodzieży w rożnego 

rodzaju imprezach, konkursach, olimpiadach, ze szczególnym uwzględnieniem 

osiągnięć sportowych. 

- współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, kontakt z rodzicami, udział 

w akcjach społecznych. 

- warunków do realizacji zadań i programu wychowania fizycznego, sportu i 

turystyki (baza, kadra nauczycielska, klasy sportowe, pozycja wychowania 

fizycznego w szkole i w miejskim współzawodnictwie sportowym), 

- zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć sportowych. 
Sporządzić notatkę. 
 



 
 
 
 

 
2. Poznanie dokumentacji 

szkolnej, szczególnie 

nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

 

3.Zapoznanie się. z problematyką 

wychowania zdrowotnego oraz 

BHP na terenie szkoły, konsultacja 

z lekarzem lub pielęgniarką 

szkolną. 

4.Zapoznanie się z pracą 

wychowawczą szkoły. 

5.Przygotowanie do turystyki. 

Zapoznanie się z planem dydaktyczno -wychowawczym szkoły, 

dziennikami lekcyjnymi, pozalekcyjnymi, 

Posiąść wiedzę na temat dokumentowania pracy nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

Krótka notatka i porównanie (podobieństwa i różnice) z dokumentacją 

obowiązującą w szkole podstawowej. 

 

 

Zapoznać się z programem dotyczącym i obowiązującym, w danej placówce 

oświatowej, wychowania zdrowotnego. Przeprowadzić rozmowę z 

pielęgniarką szkolną na temat stanu zdrowia młodzieży uczącej się w danej 

szkole, form współpracy z nauczycielami wych. fizycznego. 

Zapoznać się z procedurami panującymi na terenie szkoły, odnośnie 

nieszczęśliwych wypadków, urazów, itp. Sporządzić notatkę. 

Przeprowadzić rozmowę z pedagogiem szkolnym na temat najczęściej 

występujących problemów wychowawczych. Opisać je i w jaki sposób je 

rozwiązują w danej szkole. 

Realizacja przygotowania do realizacji ze szczególnym uwzględnieniem 

turystyki (w tym godzin fakultatywnych). Opisać formę (rodzaje imprez 

turystycznych), ilość oraz liczbę objętej nimi młodzieży.  

 

II. 6.Przeprowadzenie pomiaru 

sprawności fizycznej w wybranej 

klasie (MTSF). 

Test badania sprawności fizycznej, przeprowadzić z grupą dziewcząt 

lub chłopców, w dowolnie wybranej klasie, porównać z wynikami grupy 

sportowców w tym samy wieku dowolnej dyscypliny sportu i 

przeprowadzić analizę pod katem przydatności do tej dyscypliny sportu, 

Wyniki MTSF dla różnych dyscyplin sportowych należy odszukać w 

Internecie tub poprosić o udostępnienie w Podlaskiej Federacji Sportu, przy 

ulicy Fabrycznej 1. Opisać i udostępnić nauczycielowi – opiekunowi praktyk. 

 

III. 7.Przcprowadzie mini wykład temat: 

"Moja uczelnia". 

 
8.Przeprowadzić mini  wykład na 
lemat: "Zagrożeń cywilizacyjnych 
- narkomanii, nikotynizmu, 
alkoholizmu - sport alternatywą 
spędzania wolnego czasu". 

 

9. Pełnienie dyżurów w czasie 

przerw lekcyjnych, wg potrzeby i 

pokazania nauczyciela-opiekuna. 

 

10. Analiza i interpretacja rozkładu 

nauczania wychowania 

fizycznego w danej szkole.  

 

Omówić tradycje WSW'FiT,  program studiów, atrakcyjność obozów 

letnich i zimowych, działalność AZS-WSWFiT. 

 

Posiłkując się informacjami zamieszczonymi na platformie e-learningowej, 

opracować i wygłosić mini wykład. w taki sposób, aby słuchacze jak 

najaktywniej uczestniczyli w nim, pobudzić ich do zabierania głosu w 

tych niezmiernie ważnych sprawach. 

 Uczestniczyć w dyżurach nauczycielskich, wg grafiku i zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w danej szkole. Dokumentujecie w tabeli, która jest 

zamieszczona na odpowiedniej stronie. Minimum 6 dyżurów. 

Dokładnie zapoznać się z treściami rozkładu materiału dla wybranej klasy, 

sposobem realizacji oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania. Krótki Opis. 

 

IV. 11. Zapoznanie się ze strukturą 

organizacyjna i formami 

działalności zajęć pozalekcyjnych 

 

12. Udział w szkoleniu 

młodzieży. 

 

 

13.Organizacja imprezy 

 

Zapoznać się z dokumentacją i programem pracy oraz formami SKS/UKS 

działającymi w szkole (jak powstaje dana organizacja, władze, siatka, itp.). 

 

 

Zapoznać młodzież (chętnych lub wybranej klasy) z przepisami i 

zasadami wybranej dyscypliny sportowej, która jest z powodzeniem 

realizowana na terenie szkoły. 

Przygotować scenariusz, regulamin i przeprowadzić imprezę sportową 

 



 
 
4.  Program praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej 
 

 sportowej. przy pomocy młodzieży, którą wcześniej pozyskaliśmy na szkoleniu. 

V. 14. Hospitacje. 7 godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Samodzielne prowadzenie 

lekcji. 20 godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Zadania dodatkowe 

Przeprowadzić hospitacje, omówić i dokonać analizy lekcji 

obserwowanej, a prowadzonej przez innego studenta (w samie 7 

godzin): 

-- w klasach I-III - 5 godzin, w tym minimum l godzina zajęć 

fakultatywnych i 1 godzina edukacji zdrowotnej. 

      - zajęcia pozalekcyjne - 1 godzina, 

- lekcja godziny wychowawczej - 1 godzina. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na
.
 dyscyplinę ćwiczących, 

wykonywanie poleceń, intensywność i zaangażowanie uczniów w aspekcie 

budowania autorytetu prowadzącego. W każdej analizie odnotować, czy 

występuje element asekuracji, samoasekuracji oraz przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ćwiczących. Jeżeli nie będzie innych studentów, 

hospitujemy lekcje prowadzone przez nauczyciela. 

 

Przygotować starannie konspekt lekcji wychowania fizycznego w różnych 

warunkach (sala gimnastyczna, korytarz, teren, boisko), w różnych klasach - 

udokumentować w dzienniku 10 arkuszy konspektu. Przy opracowywaniu 

konspektu zwrócić uwagę na wykorzystanie różnorodnych form, metod i 

środków. Wykorzystanie podczas lekcji przyborów, współćwiczącego, 

realizować zasadę indywidualizacji, szczególnie praca z uczniem "słabym” i 

niskosprawnym, w myśl zasady "sukces na własną miarę". Podczas 

opracowywania konspektów w uwagach organizacyjnych zaznaczyć 

elementy bezpieczeństwa, asekuracji i samoasekuracji uczniów. 

Zrealizować co najmniej 2 godziny Zajęć pozalekcyjnych (dowolnej formy), 

2 godziny zajęć fakultatywnych oraz godzinę lekcji edukacji zdrowotnej - 

udokumentować w dzienniku praktyk. 

 

 

Zadania podjęte z inicjatywy studenta-praktykanta. 

 

VI. 17. Podsumowanie praktyk Podsumować w formie opisowej, odbyte praktyki, wyrazić swoją opinię na 

lewar przebiegu, opieki nauczyciela, formy, przydatności praktyki do pracy w 

zawodzie nauczyciela. Wyrazić swoją opinię o odbytej praktyce (czego 

brakuje, co jest dobrze pomyślane i co ja bym zmienił). 

 

Lp. Zadanie Sposób realizacji 

1. Poznanie struktury organizacyjnej, 

zadań i zasad funkcjonowania szkoły 

 

 

 

 

 

a) Przeprowadzić rozmowę z dyrektorem szkoty i nauczycielami 
wychowania fizycznego. 
b) Ocenić warunki do realizacji zadań w zakresie wychowania 
fizycznego i sportu szkolnego 
c)Określić przepisy regulujące zasady bezpieczeństwo i higieny podczas 

lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć z wychowania fizycznego 

d)Zapoznać się z dokumentacją obowiązującą nauczyciela wychowania 

fizycznego (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, plany  dydaktyczno — 

wychowawcze, dzienniki zajęć pozalekcyjnych). 

c)  

 

2. Poznanie wybranych zadań 

dydaktyczno – wychowawczych 

szkoły 

a)  Przeprowadzić rozmowę na temat szkoły i jej znaczenia w 
programowaniu działalności edukacyjnej. 
b) Dokonać analizy programu wychowawczego szkoty zwłaszcza w 

zakresie edukacji fizycznej, ekologicznej i zdrowotnej.  Opisać działania szkoły 
promujące „ryciu bez nałogów". 

c) Przeprowadzić na godzinie wychowawczej wśród uczniów wybranej klasy 
lIl ankietę .,Moja szkoła", zinterpretować wyniki i Sformułować wnioski 

dla dyrektora szkoły. 



  
d) Opisać osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze szkoły w 

zakresie wychowania fizycznego i sportu. 

e) Przeprowadzić na godzinie wychowawczej w najstarszych klasach 

pogadankę na temat rekrutacji i przebiegu studiów w WSWFiT w 

Supraśl. 

3. 
Poznanie warsztatu pracy 

nauczyciela wychowania 

fizycznego 

Opisać warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego z 

uwzględnieniem warstwy intencjonalnej, podmiotowej i przedmiotowej 

(Metodyka wychowania fizycznego, red. Maszczak T.) 

4. 
Hospitowanie lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych 

5 godzin 

Hospitować 3 godziny lekcyjne i 2 godziny pozalekcyjne zajęć wychowania 

fizycznego.  

Dokonać analizy wybranych lekcji zgodnie ze wskazówkami. 

5. 
Asystowanie 

3 godziny 

Asystować nauczycielowi podczas lekcji wychowania fizycznego (3 

godziny). Aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez 

nauczyciela (pomoc w przygotowaniu i organizacji lekcji oraz zajęć 

pozalekcyjnych) 

6. 
Samodzielne prowadzenie zajęć 

wychowania fizycznego i innych 

22 godzin w tym 2 godz. zajęć 

pozalekcyjnych 

a) Przeprowadzić 25 jednostek lekcyjnych wychowania fizycznego, 

przewidzianych w planie dydaktyczno- wychowawczym nauczyciela, z 

uwzględnieniem zasady różnorodności treści, form i metod. 

b) Przygotować się pisemnie do każdej samodzielnie prowadzonej lekcji 

c) W dzienniki zapisać pięć różnych scenariuszy lekcji 

d) W wybranej przez siebie klasie przeprowadzić lekcję egzaminacyjną, 

wykazując się umiejętnościami metodycznymi, organizatorskimi, 

inwencją i postawą twórczą 

e) Zorganizować mistrzostwa szkoły w wybranej formie aktywności 

sportowej. Nakreślić w dzienniku scenariusz imprezy 

7. 
Ocenianie formalnego i 

merytorycznego przygotowania i 

realizacji procesu lekcyjnego 

a) Każdą przeprowadzoną lekcję szczegółowo omówić z nauczycielem 

wychowania fizycznego 

b) Uzyskać od kierownika praktyki, ocenę formalną pod każdym 

zapisanym w dzienniku scenariuszem lekcji 

c) Lekcję egzaminacyjną omówić i ocenić w formie pisemnej 

 
 
 
 

 

§8 

 

ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

ORAZ UCZESTNIKA PRAKTYK 

 

1. Nauczyciel - opiekun studenta 

Głównym opiekunem praktykantów w placówce szkolnej jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

szkoły. Do jego obowiązków należy: 

 odpowiedzialność  za prawidłową realizację zadań wynikających z programu praktyki, 

opracowanie harmonogramów wszystkich zajęć prowadzonych przez studenta zgodnie 

z programem praktyk, 

 wyznaczenie klas, w których student będzie odbywać praktykę, 

 zapoznanie studenta z planami pracy dydaktyczno — wychowawczej szkoły oraz 

dokumentacją nauczyciela  wf, 

 podsumowanie całej praktyki studenta w formie opinii i oceny wraz z oceną lekcji 

egzaminacyjnej, 

 przedstawienie oceny praktyki do zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły, 

 przekazanie do Uczelni danych osobowych niezbędnych do podpisania urnowy i wypłaty 

należności za opiekę nad studentem. 

 

2. Student - praktykant: 

 w czasie praktyki godnie reprezentuje Wyższą Szkolę Wychowania Fizycznego i Turystyki 

w  Białymstoku, 



 hospituje lekcje wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno — kompensacyjnej oraz 

godziny wychowawczej, 

 uczestniczy w posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych, jeżeli Dyrektor 

Szkoły wyrazi zgodę, 

 przygotowuje zlecone pomoce lekcyjne, 

 sumiennie wykonuje zadania wynikające z programu praktyki w wymiarze godzin zgodnym 

z Regulaminem praktyk oraz polecenia Dyrekcji szkoły lub nauczyciela opiekuna, 

 na bieżąco prowadzi dziennik praktyk, w którym odnotowuje spostrzeżenia z obserwowanych 

i prowadzonych zajęć, 

 przekazuje po zakończeniu praktyk wypełniony dziennik do Opiekuna praktyk z ramienia 

Uczelni nie później niż 30 dni po zakończeniu praktyki w szkole. 

 
§9 

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE 

WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRAKTYK W SZKOŁACH 

 

1. Poznanie praktyczne podstaw prawnych funkcjonowania szkoły. 

2. Realizacja standardów nauczania dla różnych typów szkół. 

3. Organizacja działalności dydaktycznej szkoły. 

4. Wykorzystanie narzędzi do diagnozowania. Poznanie metod oraz form prowadzenia 

zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. 

5. Komunikacja interpersonalna. 

6. Prezentowanie postawy zgodnej z etyką nauczyciela. 

7. Realizacja podstawowych celów wychowania fizycznego - tworzenie atmosfery wokół 

zajęć o charakterze aktywności fizycznej. 

8. Zdobywanie wiedzy o praktycznym zastosowaniu przepisów BHP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


