
 

INSTRUKCJA PRAKTYKI ŚRÓDROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 organizowanej przez Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

dla studentów II roku filologii polskiej studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

w roku akademickim 2021/2022 
 

1. Praktyka śródroczna z języka polskiego w szkole podstawowej  obejmuje  60 godzin**   

2. Obowiązki studenta w czasie praktyki śródrocznej (orientacyjny podział godzin dla grupy liczącej 3 osoby**): 

➢ spotkanie organizacyjne z instytutowym opiekunem praktyk (omówienie instrukcji dotyczącej praktyki)   1   godz.  

➢ hospitacja lekcji nauczyciela-opiekuna praktyki (1 lekcja z literatury, 1 lekcja z nauki o języku)    2  godz. 

➢ omówienie hospitowanych lekcji nauczyciela-opiekuna praktyki (2 x 0,5 godz.)     1   godz. 

➢ przeprowadzenie 3 lekcji pod opieką nauczyciela (2 lekcje z literatury, 1 lekcja z nauki o języku)    3   godz. 

➢ omówienie przeprowadzonych lekcji (3 x 0,5 godz.)        1,5   godz. 

➢ hospitacja lekcji studentów z grupy metodycznej (3 x 3 osoby)       9   godz. 

➢ aktywny udział w omówieniu hospitowanych lekcji studentów (3 x 3 osoby x 0,5 godz.)     4,5 godz.  

➢ opracowanie konspektów lekcji  (3 x 5 godz.)         15   godz. 

➢ spotkanie z pedagogiem szkolnym          1   godz. 

➢ zapoznanie się z dokumentacją szkoły          2   godz. 

➢ zapoznanie się z pracą biblioteki szkolnej         1   godz. 

➢ sprawdzanie prac uczniów           10   godz.  

➢ opracowanie pomocy dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych      9   godz. 

                                 ……………………… 

                                      Łącznie: 60 godz. 

3. W zależności od potrzeb i możliwości szkoły mogą następować przesunięcia godzin w obrębie wyszczególnionych zajęć. 

4. W zajęciach uczestniczy jednocześnie cała grupa metodyczna studentów. 

5.  Przebiegiem praktyki kieruje nauczyciel-opiekun praktyki, do którego należy: 

✓ szczegółowy przydział czynności dla studentów odbywających praktykę, 

✓ pomoc studentowi w przygotowaniu konspektu lekcji, 

✓ zatwierdzenie konspektu lekcji studenta i dopuszczenie do prowadzenia lekcji, potwierdzone podpisem nauczyciela na  konspekcie, 

✓ omówienie przeprowadzonych lekcji, 

✓ potwierdzenie podpisem w zeszycie praktyk prowadzonym przez studenta odbytych przez niego zajęć. 

6. Nadzór ze strony uczelni sprawuje opiekun, którego zadaniem jest: 

✓ uzgadnianie z nauczycielem-opiekunem praktyki szczegółów odbywania praktyki śródrocznej, 

✓ hospitowanie lekcji, 

✓ udział w omawianiu hospitowanych lekcji,  

✓ pełnienie roli doradcy. 

7. Student prowadzi rejestr zajęć wykonywanych w czasie praktyki śródrocznej wg wzoru: 

Imię i nazwisko, rok i rodzaj studiów, numer albumu 

 

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

          podpis nauczyciela-opiekuna 

 

8. W czasie hospitowania lekcji student notuje w zeszycie dane dotyczące lekcji: temat, metody, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg 

(w punktach), uwagi. 

9. Po odbyciu praktyki student przedkłada opiekunowi z ramienia uczelni rejestr zajęć do zaliczenia.  

10. Oficjalnego zaliczenia praktyki śródrocznej w WU dokonuje kierunkowy opiekun praktyk na podstawie wyrażonego 

stopniem zaliczenia praktyki dokonanego przez nauczyciela-opiekuna. 
 

 

* 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 min.  

** W przypadku grupy o innej liczbie studentów należy podstawić do obliczeń liczbę osób w grupie i zwiększyć lub 

zmniejszyć liczbę godzin na inne czynności tak, aby suma wszystkich godzin wynosiła 60. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA KLASA RODZAJ ZAJĘCIA LICZBA GODZIN 

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

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

Np.:  
Hospitacja lekcji „TEMAT”. 

Przeprowadzenie i omówienie lekcji „TEMAT”. 

 

RAZEM:  


