
 

 

 

Zdalna realizacja praktyk 

pedagogicznych  

3 semestr mgr 
 

Kogo dotyczy instrukcja? 

 

Instrukcja dotyczy aktualnych studentów 3 semestru studiów 

magisterskich, którzy w semestrze 3 powinni odbyć praktykę pedagogiczną 

w wymiarze 60 godzin w szkole ponadpodstawowe. Powinni do niej 

zastosować się wszyscy, którzy praktykę rozpoczęli i nie mają możliwości 

kontynuować jej w standardowy sposób, ze względu na zawieszenie zajęć 

w szkole.  

 

Co z zadaniami, które zostały 

zrealizowane przed zamknięciem szkół? 

 

Wszystkie zadania, które zostały przez studenta zrealizowane przed 

zawieszeniem zajęć w szkole, w której odbywa praktyki, powinny zostać 

udokumentowane wg instrukcji w dzienniku praktyk. Student nie musi 

uzyskiwać potwierdzenia od osób, które powinny w szkole potwierdzić 

wykonanie tego zadania (opiekun stażu, dyrektor, pielęgniarka, itp.).  Jeżeli 

student zrealizował wszystkie zadania lub miał możliwość prowadzenia 



 

lekcji zdalnie, wszystkie dokumentuje w dzienniku praktyk zgodnie z 

zawartą w nim instrukcją. W przypadku realizacji zadania zdalnie, proszę o 

dopisek przy zadaniu - “realizowane zdalnie”. 

W jaki sposób dokumentujemy zadania, 

których student nie zdążył zrealizować? 

 

W przypadku niewykonania zadania przed zawieszeniem zajęć 

student stosuje się do niniejszej instrukcji i w dzienniku praktyk 

dokumentuje wykonanie zadania, dokonując odręcznie przy zadaniu 

dopisek (zawieszenie zajęć). Zaliczenie praktyk odbędzie się na podstawie 

dziennika praktyk i sprawozdania z praktyk, nie będą sprawdzane 

pieczątki szkoły i podpisy, gdyż z wiadomych powodów student może mieć 

problem z ich uzyskaniem, ponadto nie chcemy studenta narażać na 

ryzyko utraty zdrowia. 

 

Szczegółowa instrukcja: 

Zadanie 1 - nie uzupełniamy 

● proszę pamiętać o dopisaniu - “zawieszenie zajęć” 

Zadanie 2 

● wpisujemy wszystkie zadania z dziennika praktyk, które wypełniliśmy w trakcie 

praktyki lub zgodnie z niniejszą instrukcją. Należy zaplanować wszystkie rodzaje 

czynności, zgodnie z programem praktyki i podać ich tematy (w sumie 60 

godzin). Należy posługiwać się literaturą fachową i dostępnymi na platformie 

moodle programami nauczania.  



 

Zadanie 3 

● wyjaśnij, co to jest program wychowawczy szkoły (posłuż się uzyskaną w trakcie 

zajęć z metodyki wiedzą). 

Zadanie 4 

● Napisz z jakimi instytucjami środowiska lokalnego może współpracować szkoła 

w zakresie wychowania fizycznego (opinia własna). 

Zadanie 5 

● Proszę podać informacje o dowolnym programie nauczania, znalezionym np. w 

internecie, który jest dostosowany do obowiązującej podstawy programowej, na 

danym etapie nauczania. 

Zadanie 6 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z dziennika praktyk. 

Zadanie 7 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z dziennika praktyk, tylko zamiast 

posługiwać się dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, 

poszukujemy tych dokumentów w dostępnych zasobach internetowych. 

Zadanie 8 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z dziennika praktyk, tylko zamiast 

posługiwać się dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, 

poszukujemy tych dokumentów w dostępnych zasobach internetowych. 

Zadanie 9 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z dziennika praktyk, tylko zamiast 

posługiwać się dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, 

poszukujemy tych dokumentów w dostępnych zasobach internetowych. 



 

Zadanie 10 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z dziennika praktyk, tylko zamiast 

posługiwać się dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, 

poszukujemy tych dokumentów w dostępnych zasobach internetowych. 

Zadanie 11 - nie uzupełniamy 

● Proszę pamiętać o dopisaniu - “zawieszenie zajęć” 

Zadanie 12 

● Na podstawie obowiązujących aktów prawnych proszę napisać, jak w polskiej 

szkole zorganizowana jest opieka pedagogiczno - psychologiczna. 

Zadanie 13 

● Wyjaśnij, co to są grupy dyspanseryjne. 

Zadanie 14 

● Podziel się własną opinią na przyczyn zwolnień z wychowania fizycznego wśród 

uczniów, zarówno tych długo, jak i krótkoterminowych. 

Zadanie 15 

● Przeprowadź wybrane próby sprawnościowe na sobie - podaj wyniki oraz we 

wnioskach napisz, dlaczego wybrałeś akurat te próby. 

Zadanie 16 Impreza sportowa 

● Przygotuj program imprezy i udokumentuj to w dzienniku praktyk. 

Zadanie 17 - nie uzupełniamy 

● Proszę pamiętać o dopisaniu - “zawieszenie zajęć” 



 

Zadanie 18 Hospitacje lekcji 

● Proszę poszukać w zasobach internetowych dostępnych filmów, 

przedstawiających lekcje wychowania fizycznego (filmy te nie powinny być 

krótsze, niż 20 minut, przykładowy link: link do przykładowej lekcji wf youtube ). 

● Korzystając z dostępnych filmów proszę wypełnić trzy dowolne arkusze 

hospitacji. Przy każdym arkuszu proszę podać tytuł filmu oraz jego źródło w 

postaci linku. 

Zadanie 19 i 20 

● Przygotowujemy scenariusze zgodnie z instrukcją z dziennika praktyk i 

zapisujemy w zeszycie praktyk. 

 

Przypominam o konieczności uzupełnienia sprawozdania oraz protokołu lekcji 

egzamminacyjnej. 

 

 

         dr Katarzyna Pec 

        kasiaryms@o2.pl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NICl7f8fWyo&t=1s

