
…………………………………….. 
           Miejscowość, data 

Decyzja o uznaniu realizacji efektów kształcenia z praktyki dydaktycznej 

w szkole ponadpodstawowej 
 

 

Pan/ Pan 

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

……………………………………………………………………..  zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilno-prawnej w okresie………………………….. na stanowisku 

……………………………………………………………….…………….. W ramach określonego stanowiska do 

obowiązków pracownika należy: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… Specyfika wykonywanej pracy pozwala osiągnąć zakładane efekty 

kształcenia, określone w szczegółowym programie praktyki zawodowej w semestrze trzecim obowiązującym 

na kierunku wychowanie fizyczne, a w szczególności: 

a) w zakresie umiejętności:  

 

Lp. Umiejętności  TAK NIE 

1 
Potrafi posługiwać się wiedzą pedagogiczno-psychologiczną i stosuje ją 

w określonych sytuacjach wychowawczych. 

  

2 

Planuje zajęcia lekcyjne, fakultatywne i pozalekcyjne dostosowane do potrzeb 

oraz zainteresowań uczniów w szkole ponadpodstawowej, kształtuje właściwe 

postawy uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

  

3 
Samodzielnie prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z uczniami, umie 

przekazać wiedzę z edukacji zdrowotnej w prowadzonych zajęciach. 

  

 

b) w zakresie kompetencji społecznych 

 

Lp. Kompetencje społeczne TAK NIE 

1 
Potrafi dokonać samooceny swojej wiedzy, wie jak ją doskonalić, zna źródła 

informacji, z których może skorzystać. 

  

2 
Prezentuję postawę wobec uczestnictwa w kulturze fizycznej, która może być 

wzorcem dla ucznia, aktywizuje ucznia do podejmowania zadań ruchowych. 

  

Liczba godzin zrealizowanych w ramach praktyki 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Komisja  d.s Jakości i Programów Kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne na podstawie przedstawionych 

dokumentów ……………………………………………………………… zaświadcza, że Pan/i  

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

uznaje/ nie uznaję  realizację efektów  kształcenia. 
* (właściwe podkreślić) 

 

 

 

…………………………………………………………. 
Podpis  przewodniczącej komisji d.s Jakości i Programów 

Kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne 



Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki dydaktycznej w szkole 

ponadpodstawowej 

 

 

………………………………………..…  
Numer albumu, rok studiów  

 

Dziekan 

Wydziału Kultury Fizycznej                  

i Promocji Zdrowia 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

……………………………… 

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki dydaktycznej w szkole 

ponadpodstawowej 

 

Proszę o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki dydaktycznej w szkole 

ponadpodstawowej w semestrze trzecim i zaliczenia wykonywanej pracy zawodowej jako 

studenckiej praktyki zawodowej. 

Praca zawodowa wykonywana w:  …………………………………...……………… 

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

.......................................................................................................................................................  

/pełna nazwa i adres zakładu pracy/ 

w ramach zatrudnienia na podstawie………………………………..……………….……..., 

/wymienić formę zatrudnienia/ 

na stanowisku ………………………………………………………........................................., 

Do wniosku dołączam: 

1) załącznik nr 1 - zaświadczenie z zakładu pracy zawierające informacje o okresie 

zatrudnienia, zajmowanym stanowisku oraz spełnionych efektach kształcenia, 

określonych w programie praktyki zawodowej. 

 

 

…………………………………………… 

/czytelny podpis studenta/ 



Zaświadczenie pracodawcy 

Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej………………………………… 
 

……………………………………… 
                  Pieczęć pracodawcy  

…………………………………….. 
           Miejscowość, data 

Zaświadczenie pracodawcy 
 

 

Przedstawiciel …………………………………………………………………………………………… 

zaświadcza, że Pan/i                                             (Pełna nazwa pracodawcy) 
     

…………………………………………………………………….. jest zatrudniony/a na podstawie umowy 

o pracę lub umowy cywilno-prawnej w okresie………………………….. na stanowisku 

……………………………………………………………….…………….. W ramach określonego stanowiska do 

obowiązków pracownika należy: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… Specyfika wykonywanej pracy pozwala osiągnąć zakładane efekty 

kształcenia, określone w szczegółowym programie praktyki zawodowej w semestrze trzecim obowiązującym 

na kierunku wychowanie fizyczne, a w szczególności: 

a) w zakresie umiejętności:  

Lp. Umiejętności  TAK NIE 

1 
Potrafi posługiwać się wiedzą pedagogiczno-psychologiczną i stosuje ją 

w określonych sytuacjach wychowawczych. 

  

2 

Planuje zajęcia lekcyjne, fakultatywne i pozalekcyjne dostosowane do potrzeb 

oraz zainteresowań uczniów w szkole ponadpodstawowej, kształtuje właściwe 

postawy uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

  

3 
Samodzielnie prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z uczniami, umie 

przekazać wiedzę z edukacji zdrowotnej w prowadzonych zajęciach. 

  

 

b) w zakresie kompetencji społecznych 

Lp. Kompetencje społeczne TAK NIE 

1 
Potrafi dokonać samooceny swojej wiedzy, wie jak ją doskonalić, zna źródła 

informacji, z których może skorzystać. 

  

2 
Prezentuję postawę wobec uczestnictwa w kulturze fizycznej, która może być 

wzorcem dla ucznia, aktywizuje ucznia do podejmowania zadań ruchowych. 

  

 

Liczba godzin zrealizowanych w ramach praktyki 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pracę wykonywaną przez Pana/Panią………………………………………………………………….. oceniam na 

ocenę: bardzo dobrą, dobrą, dostateczną, niedostateczną*  

 
* (właściwe podkreślić) 

 

 

 

…………………………………………………………. 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentacji pracodawcy 

 

 

 


