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………………………………  …………………, dnia ………………………. r. 
(pieczęć zakładu) 

Kolegium Jagiellońskie 

Toruńska Szkoła Wyższa 

ul. Prosta 4 

87-100 Toruń 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

 
Pan/i ………………………………………………………, PESEL ……………………….., nr albumu 

…………………………, student/ka ….................... roku na kierunku pedagogika  

w Kolegium Jagiellońskim - TSW, w okresie od ………….……………. do ………….…………  

w ramach studenckich praktyk zawodowych, pod kierunkiem opiekuna 

…………………………………………………… uczestniczyła w realizacji zadań zgodnych  

z „Ramowym programem studenckiej praktyki zawodowej: Edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna – profil praktyczny” – studia licencjackie.  

        I. Przebieg praktyki  

L.P.  

Czynności studenta na praktyce /  

Czynności pracownika w ramach pracy zawodowej* 

Liczba                         

tygodni 

Liczba 

godzin 

1.     

2.    

3.    

4.     

5.     

6.    

7.    

8.     

9.    

10.     

11.    

12.    

13.    
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II. Ocena przygotowania merytorycznego/metodycznego studenta (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo 

dobra) 

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

III. Postawa studenta w trakcie praktyki (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra) 

    a) zainteresowanie pracą ................................................................................................................................. 

    b) obowiązkowość ……..............................................................................................………………………. 

    c) aktywność …………................................................................................................……………………… 

    d) efektywność działania ………….................................................................................…………………… 

IV. Umiejętność nawiązywania kontaktów (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra) 

a) z podopiecznymi (gotowość do współpracy, życzliwość, empatia, kultura osobista itp.) 

 

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

    b) z gronem pedagogicznym/pracownikami (umiejętność korzystania z doświadczeń innych, gotowość do  

        współpracy, itp.)  

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

V. Ocena realizacji efektów kształcenia praktycznego 

 

Lista osiągniętych efektów kształcenia 

Zakładany efekt kształcenia 
Poziom osiągnięcia efektu 

kształcenia praktycznego 

Wiedza 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie wiedzy 

Poziom 

osiągnęła/-ął 
nie 

osiągnęła/-ął 

Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz rozumie 

jej źródła i sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 

 

  

Zna przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscypliny 

pedagogicznej. 

 

  

Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia dziecka na etapie edukacji 

elementarnej, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, 

psychologicznych i medycznych podstaw. 

 

  

Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do etapu edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
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Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania; rozumie różnorodne 

uwarunkowania tych procesów na etapie edukacji elementarnej. 

 

  

Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce 

pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami w rozwoju. 

 

  

Posiada podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej (dzieciach, rodzicach, 

nauczycielach) oraz o specyfice funkcjonowania dzieci w kontekście prawidłowości 

i nieprawidłowości rozwojowych. 

 

  

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki zaburzeń funkcjonowania dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

 

  

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, 

organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych. 

 

  

Posiada szczegółową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań – normach, procedurach i 

dobrych praktykach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

  

Posiada podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w placówkach wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

 

  

Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. 

 
  

Umiejętności 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie wiedzy 

Poziom 

osiągnęła/-ął 
nie 

osiągnęła/-ął 

Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii 

oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania 

sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na etapie edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

  

Posiada podstawowe umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie 

wniosków. 

 

  

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji praktycznych 

zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych związanych z etapem edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 

 

  

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i 

efektywnego realizowania praktycznych działań pedagogicznych (wychowawczych, opiekuńczych, 

dydaktycznych); w pracy dydaktycznej wykorzystuje nowoczesne technologie (ICT). 

 

  

Potrafi kierować procesami wychowania i kształcenia. 
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Potrafi pracować z dziećmi, w tym zdolnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

  

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z dziećmi i rodzicami oraz 

innymi osobami zaangażowanymi w proces wychowania na etapie wychowania przedszkolnego i 

edukacji wczesnoszkolnej. 

 

  

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej praktycznej działalności 

pedagogicznej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań 

pedagogicznych. 

 

  

Potrafi pracować w zespole, pełnić różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma 

elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych 

z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. 

 

  

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w 

przyszłym działaniu. 

 

  

Potrafi opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne i z ich pomocą prowadzić badania 

w obszarze edukacji elementarnej. 

 

  

Kompetencje społeczne 

Wyszczególnienie nabytych efektów kształcenia w zakresie wiedzy 

Poziom 

osiągnęła/-ął 
nie 

osiągnęła/-ął 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wczesnej edukacji dziecka, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. 

 

  

Posługuje się zdobytą wiedzą w działalności pedagogicznej i ma świadomość konieczności 

prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogicznego w odniesieniu do dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

 

  

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci i postępuje w sposób 

odpowiedzialny i etyczny. 

 

  

Jest zdolny do komunikowania się w środowisku pracy, zarówno z osobami będącymi podmiotami 

działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie wychowawczo-

dydaktycznym oraz specjalistami wspierającymi ten proces. 

 

  

Docenia znaczenie dorobku nauk pedagogicznych i psychologicznych dla kreowania  praktycznych 

działań wychowawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
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VI. Uwagi dodatkowe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Ogólna ocena praktyki (skala ocen: 5, 4+, 4, 3+, 3, 2) 

 

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

podpis Opiekuna na praktyce                  pieczątka instytucji                     podpis i pieczęć          

                                                                                                                  Dyrektora placówki  
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* niepotrzebne skreślić 

 

 

Zaliczenie praktyki zawodowej 

 
Imię i nazwisko studenta: 

 

 

 

Nr albumu: 

Oświadczenie studenta:   

Oświadczam, że odbyłem/-am praktykę zawodową w miejscach i terminach wykazanych w niniejszym 

ZAŚWIADCZENIU oraz  składam je wraz z DZIENNICZKIEM PRAKTYK  oraz załącznikami. 

 

 

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

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

(data złożenia dokumentów)                                                                        (czytelny podpis studenta)    

 

Imię i nazwisko koordynatora praktyki: 

 

 

Ocena praktyki zawodowej:   

Na podstawie informacji zawartych w ZAŚWIADCZENIU, DZIENNICZKU PRAKTYK, analizie załączników 

(konspektów, scenariuszy zajęć itp.) oraz rozmowy ze studentem, zgodnie ze sposobem  zaliczenia 

określonym w  sylabusie  zaliczam / nie zaliczam *praktykę  zawodową.   

 

Uzasadnienie w przypadku niezaliczenia praktyki zawodowej: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                   (data)                                                                      (podpis koordynatora praktyk)  


