
Pytania, które studenci zadali w ankiecie i odpowiedzi  
 

Jak mogę dostarczyć albo kiedy te dokumenty? 

Można dostarczyć dokumenty: 

- albo w formie zdalnej (skany dokumentów i komplety konspektów umieszczone na 
dysku OneDrive i przesłane do wyznaczonego opiekuna praktyk z IM )  

- lub w tradycyjny sposób do Sekretariatu IM do szufladki wyznaczonego opiekuna 
praktyk z IM  

- lub ewentualnie przesłać tradycyjną pocztą na adres IM z nazwiskiem wyznaczonego 
opiekuna praktyk. 

Zakończyłam praktykę w dniu zamknięcia szkół, więc nie zdążyłam zebrać i skompletować całości 
dokumentacji, czy jest jakiś termin, do którego powinnam złożyć wszystkie dokumenty? 

Kiedy i w jaki sposób będzie można oddać zgromadzone konspekty? 

 Termin: 26 czerwca 2020. 

Co w przypadku gdy nie uda mi się zrealizować praktyki ze względu na to co się dzieje, ponieważ 
brakuje mi 14 prowadzonych godzin do pełnych 30, a jeżeli nauczyciel zgodzi się na zdalne to i tak 
mogę przeprowadzić tylko 10, więc dalej będzie mi brakować. 

Jaki jest limit godzin praktyk w formie zdalnej? (hospitacje i prowadzenia) 

Czy istnieje możliwość zrealizowania brakujących godzin w sposób zdalny, jeśli zajęcia w tym roku 
szkolnym nie zostaną wznowione w normalnej formie? 

Czy nadal można realizować praktyki zdalnie oraz ile godzin? 

Czy mogę dokończyć praktykę w sposób zdalny? 

Czy resztę brakujących godzin można zrealizować w sposób zdalny? 

Czy mogę dokończyć brakujące godziny praktyki zdalnie? 

Czy wszystkie brakujące godziny można zrealizować w sposób zdalny? 

W jaki sposób będzie można zrealizować brakujące godziny ? 

W jaki sposób będę mogła zrealizować brakujące godziny prowadzenia lekcji? 

W jaki sposób będę mogła kontynuować praktykę ? 

W jaki sposób zrealizować do końca praktykę? 

W jaki sposób mamy dokończyć rozpoczętą praktykę? 

Jak ma wyglądać zaliczenie moich praktyk w ówczesnej sytuacji? 

Proszę realizować zdalnie dowolną brakującą liczbę godzin, limity realizacji godzin  
w sposób zdalny zostają już zniesione. 

Czy jeśli do końca roku szkolnego nie wróci normalny stan rzeczy, to czy będę mógł dokończyć 
praktyki we wrześniu? 

W jakim terminie i czy jeszcze będziemy realizować praktyki w szkołach? 

Mamy nadzieję, że powrót do szkół będzie możliwy we wrześniu, ale tego nikt nie jest  
w stanie zagwarantować na 100%. Rekomendujemy więc dokończenie praktyki w formie 
zdalnej. Możliwa jest nawet jej realizacja w całości w formie zdalnej. 

Czy w związku z pandemią koronawirusa będzie zmniejszona liczba godzin?  

Czy liczba godzin będzie zmniejszona? 

Co jeśli nie będziemy mogli wrócić na uczelnię i dokończyć praktyk? Czy one zostaną zaliczone? 

Czy realizacja brakujących godzin jest obowiązkowa do zaliczenia i należy obowiązkowo 
przeprowadzić to zdalnie? 



Kiedy będzie możliwość kontynuowania praktyk zawodowych bądź czy przy połowie 
przeprowadzonych zajęć i całości hospitowanych może być zaliczona.  

Praktyka powinna być zrealizowana w całości. Osoby, którym nauczyciel odmówił 
możliwości realizacji praktyki w sposób zdalny proszone są o bezpośredni kontakt  
z Kierownikiem Praktyk. 

W jaki sposób dokumentować należy przeprowadzone lekcje zdalnie? 

Proszę o informację czy i jak mam dokumentować przeprowadzane lekcje zdalne i czy w ogóle można 
je prowadzić. Dziękuję. 

Dokumentacja lekcji zdalnych powinna być analogiczna, jak dokumentacja lekcji 
tradycyjnych. W przypadkach indywidualnych decyduje opiekun z ramienia IM 
wyznaczony do oceny praktyki. 

Nauczyciel – szkolny opiekun praktyk decyduje w jakiej formie mają być prowadzone 
lekcje przez studenta. 

Wg pisma Rektora RD. 421-4-2/20 z dn. 8 kwietnia: 

- studenci ustalają wspólnie z nauczycielem – szkolnym opiekunem praktyki 
formę i tryb jej realizacji – będą uczestniczyć w przygotowaniu i prowadzeniu 
przez nauczyciela lekcji w taki sposób, w jaki on sam przyjął jako formę pracy; 

-studenci będą przygotowywali materiały (część materiałów) do zajęć zdalnych, 
jakie prowadzi nauczyciel; 

-studenci przygotują samodzielnie konspekty zajęć zdalnych do 
przeprowadzenia z uczniami i jeśli to jest możliwe prowadzą (lub 
współprowadzą) lekcje w takiej formie. 

 

Czy jest jakaś możliwość by nauczyciel pozwolił nam w tym czasie dokończyć praktyki? Dokument 
przesłany przez opiekuna praktyk nie skutkuje. 

Mamy nadzieję, że nauczyciel w obecnej sytuacji nie wycofa się z umowy. Prosimy, aby 
student spróbował się porozumieć z nauczycielem. Jeśli to nie poskutkuje, możliwe jest 
jeszcze wystosowanie prośby Kierownika Praktyk do nauczyciela. W takich sytuacjach 
prosimy o kontakt.  

 

Nie mam w dzienniczku podpisów nauczyciela, a wszystkie lekcje zrealizowałam. Czy wystarczy, że 
prześlę otrzymany od nauczycielki skan z podpisami na odpowiednich stronach z dzienniczka? 

Tak. 

Nie mam w Dzienniczku pieczątki szkoły, Czy mogę wysłać do szkoły skan Dzienniczka, a szkoła 
odeśle mi skan podbitego pieczęcią wydruku Dzienniczka? 

Jeśli tylko Sekretariat szkoły nie odmówi, to z naszego punktu widzenia jest to 
wystarczające. 


