
Ogólne informacje dotyczące realizacji praktyk zawodowych pedagogicznych z zakresu matematyki 

dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

w szkole podstawowej w klasach IV-VIII (dla studentów III roku studiów I stopnia, specjalność nauczycielska)  

oraz w szkole ponadpodstawowej (dla studentów II roku studiów II stopnia, specjalność nauczycielska) 

w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 wobec sytuacji epidemicznej w Polsce 

 

1 Wymiar godzin realizacji praktyki zawodowej pedagogicznej określony jest w planach studiów. Plany studiów znajdują się 

w zakładce IM UP „PLANY I PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W IM UP”.  

2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynają praktykę zawodową pedagogiczną dnia  

27 lutego 2023r.  

3. Forma realizacji praktyk zawodowych pedagogicznych zgodna będzie z formą nauczania w tych szkołach 

w czasie realizacji praktyki (stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie). 

4. Dla studentów studiów stacjonarnych obowiązkowa będzie, jak zawsze, hospitacja co najmniej jednej lekcji prowadzonej 

przez każdego praktykanta, realizowana przez opiekunów dydaktycznych z IM UP. 

5. Student może wybrać miejsce realizacji praktyki, w szczególności praktyka może się odbywać poza Krakowem, jednak 

przy zastrzeżeniu pkt. 6b i 6c). 

6. a) Jeśli student wybierze realizację praktyki w Krakowie, to dostanie dodatkowo możliwość wyboru miejsca realizacji 

praktyki w formie listy szkół i nauczycieli współpracujących z IM UP od lat. Hospitacja opiekuna dydaktycznego z ramienia 

Uczelni i odbędzie się zgodnie z formą nauczania (zdalnie lub stacjonarnie w zależności od sytuacji). 

b) Student studiów stacjonarnych może wybrać szkołę poza Krakowem jednak pod warunkiem, że nie tylko sam zorganizuje 

formalną „Zgodę Szkoły” i ją dostarczy, ale ponadto uzyska zgodę szkoły (dyrektora i nauczyciela), a także rodziców na 

nagranie co najmniej jednej lekcji i udostępnienie jej do celów dydaktycznych dla Instytutu Matematyki UP (co oznacza 

również formę hospitacji), również w przypadku nauki w trybie stacjonarnym. Zgoda na realizację praktyki poza Krakowem 

wiąże się więc z tym, że zorganizowanie formalne i techniczne oraz stosownych zgód jest obowiązkiem studenta. 

c) Kolejnym warunkiem realizacji praktyki zawodowej poza Krakowem dla wszystkich studentów jest napisanie podania do 

Z-cy Dyr. IM ds. Ogólnych od wszystkich zainteresowanych studentów danego rocznika (zbiorczo) o zgodę na realizację 

praktyki zawodowej poza Krakowem i uzyskanie pisemnej zgody. 

7. Każdy student realizujący praktykę zawodową pedagogiczną w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 ma 

obowiązek dostarczenia wypełnionego druku „Zgoda Szkoły” do Kierownika Praktyk Pedagogicznych  

w terminach podanych na spotkaniach organizacyjnych. 

8. Wszelkie pozostałe informacje, instrukcje praktyki z opisem warunków zaliczenia praktyki, druki Zgody Szkoły, 

oświadczenia RODO są dostępne w zespołach założonych w MS Teams dla poszczególnych roczników, a ogólne dokumenty 

dotyczące praktyk znajdują się na stronie IM UP w zakładce „Praktyki zawodowe - informacje”, „Praktyki nauczycielskie”, w 

sekcji „Praktyki studenckie zawodowe pedagogiczne z zakresu matematyki”.  

9. Wszelkie pytania związane z praktykami zawodowymi pedagogicznymi z zakresu matematyki proszę kierować do 

Kierownika Praktyk Pedagogicznych na adres: miroslawa.sajka@up.krakow.pl 

 

 

dr prof. UP Mirosława Sajka 

/Kierownik Praktyk Pedagogicznych z zakresu matematyki/ 

https://matematyka.up.krakow.pl/planprog.php
https://matematyka.up.krakow.pl/praktyki.php

