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Instrukcja praktyki śródrocznej w roku akad. 2017/2018 
dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku MATEMATYKA 

przygotowujących się zgodnie z planem studiów 
do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki 

 

I N F O R M A C J E  O G Ó L N E  

1. Praktyka śródroczna odbywa się w wymiarze 30 godz. w kolejnych tygodniach zajęć semestru letniego 
roku akad. 2017/2018 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki 
w Kielcach przy ul. św. Stanisława Kostki 17 według harmonogramu przygotowanego przez instytutowego 
opiekuna praktyk w porozumieniu z dyrekcją tej szkoły. 

2. W czasie trwania praktyki śródrocznej student jest obowiązany: 

 przeprowadzić pod nadzorem przynajmniej 2 lekcje matematyki, 

 hospitować pozostałe – z łącznego wymiaru 30 godzin – lekcje matematyki. 
3. Należy zapoznać się z obowiązkami praktykanta, które przedstawi nauczyciel-opiekun praktyki lub 

pracownik hospitujący praktykę śródroczną z ramienia UJK. 
4. Należy wypełniać na bieżąco arkusze hospitacji lekcji i gromadzić scenariusze lekcji. 
5. Ocena praktyki musi być wystawiona według następującej skali: niedostateczny (2), dostateczny (3), 

dostateczny plus (3,5), dobry (4), dobry plus (4,5), bardzo dobry (5). 

H O S P I T A C J E  I  P R O W A D Z E N I E  L E K C J I  

Hospitacja 
1. Z pracownikiem hospitującym praktykę śródroczną z ramienia UJK należy wypracować wzór arkusza 

hospitacji lekcji. 
2. Po hospitacji lekcji należy wypełnić arkusz hospitacji lekcji i przedłożyć go pracownikowi hospitującemu 

praktykę śródroczną z ramienia UJK w terminie wskazanym przez tego pracownika. 
 
Lekcja praktyczna 
1. Do każdej lekcji własnej należy przygotować scenariusz według zasad określonych przez pracownika 

hospitującego praktykę śródroczną z ramienia UJK. 
2. Przygotowany scenariusz należy przedłożyć nauczycielowi-opiekunowi oraz pracownikowi hospitującemu 

praktykę śródroczną z ramienia UJK do zatwierdzenia (podpisem) w terminach przez nich wyznaczonych. 
Nie można prowadzić lekcji bez zatwierdzonego scenariusza. 

3. Po przeprowadzonej lekcji należy przedłożyć scenariusz lekcji pracownikowi hospitującemu praktykę 
śródroczną z ramienia UJK do wpisania oceny lekcji wyrażonej stopniem. 

Z A L I C Z E N I E  P R A K T Y K I  

1. Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia praktyki śródrocznej jest złożenie u pracownika hospitującego 
praktyki z ramienia UJK kompletu następujących dokumentów: 
a) zestawienie lekcji prowadzonych i ocenionych (na formularzach według załączonych wzorów), 
b) zestawienie lekcji hospitowanych (na formularzach według załączonych wzorów), 
c) scenariusze wszystkich prowadzonych lekcji (z wpisanymi ocenami), 
d) arkusze hospitacji lekcji, 
e) karta oceny praktyki śródrocznej. 

2. Wyżej wymienione dokumenty należy umieścić w teczce podpisanej: 
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 

ROK AKADEMICKI 2017/2018 

IMIĘ I NAZWISKO 

Kierunek Matematyka, II rok, studia stacjonarne I stopnia 

Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki 

odbywane zgodnie z planem studiów 

3. Na podstawie złożonej dokumentacji praktyki ocena zaliczająca praktykę dokonywana jest przez 
pracownika hospitującego praktyki z ramienia UJK według następujących kryteriów: 
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na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

zaliczenie praktyki: 
spełnienie 
warunków 
podstawowych* oraz 
uzyskanie co 
najmniej 50% i nie 
więcej, niż 60% 
łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania  

zaliczenie praktyki: 
spełnienie 
warunków 
podstawowych* oraz 
uzyskanie ponad 
60% i nie więcej, niż 
70% łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania  

zaliczenie praktyki: 
spełnienie 
warunków 
podstawowych* oraz 
uzyskanie ponad 
70% i nie więcej, niż 
80% łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania  

zaliczenie praktyki: 
spełnienie 
warunków 
podstawowych* oraz 
uzyskanie ponad 
80% i nie więcej, niż 
90% łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania  

zaliczenie praktyki: 
spełnienie 
warunków 
podstawowych* oraz 
uzyskanie  ponad 
90% łącznej liczby 
punktów możliwych 
do uzyskania  

*) Aby spełnić warunki podstawowe należy w wyznaczonych terminach dostarczyć komplet wymaganych dokumentów oraz 
uzyskać co najmniej dostateczne końcowe oceny wystawione przez pracownika hospitującego praktykę śródroczną z ramienia 
UJK w szkole. 
Po spełnieniu warunków podstawowych ocena zaliczająca praktykę wystawiana jest na podstawie łącznej liczby punktów, 
które przyznawane są przez pracownika hospitującego praktykę śródroczną z ramienia UJK. 

UWAGA: Wszystkie dokumenty związane z praktyką należy drukować dwustronnie. 
 
 

dr Michał Stachura 
Instytutowy Opiekun Praktyk 
w Instytucie Matematyki 

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wzór formularza zestawienia lekcji prowadzonych i ocenionych 
2. Wzór formularza zestawienia lekcji hospitowanych 
3. Wzór formularza zestawienia dodatkowych czynności 
4. Wzór karty oceny praktyki śródrocznej 

 


