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RGULAMIN PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

I W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH  

 

Celem studenckich praktyk przedmiotowo-metodycznych jest zapoznanie studentów z całokształtem 

pracy nauczyciela w szkole oraz sprawdzenie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć 

lekcyjnych przez studentów. 

 

Odbywają się dwa rodzaje praktyk pedagogicznych ciągłych dla studentów Wydziału Chemii UAM: 

 4-tygodniowa praktyka przedmiotowo-metodyczna z chemii w szkole podstawowej,  

 4-tygodniowa praktyka przedmiotowo-metodyczna z chemii w szkołach 

ponadpodstawowych, 

 Praktyka śródroczna z chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

Praktyka przedmiotowo-metodyczna jest nieodłącznym elementem zajęć prowadzonych w Zakładzie 

Dydaktyki Chemii i dlatego w czasie jej trwania studenci mogą być hospitowani, przez pracowników 

naukowo dydaktycznych, w celu stwierdzenia ich przydatności do zawodu nauczyciela. 

 

Do obowiązków studentów w czasie praktyk pedagogicznych należy: 

 

1. Zgłosić się do Dyrekcji szkoły w dniu rozpoczęcia praktyki w godz. od 8.00-10.00 i przedstawić 

skierowanie, dziennik praktyk oraz uzyskać wpis stwierdzający rozpoczęcie praktyki. 

2. Studentów na praktykach obowiązuje czas pracy w sumarycznym wymiarze 60 godzin. Należy 

równomiernie realizować wszystkie godziny praktyki tak aby uczestniczyć w zajęciach w każdym 

tygodniu praktyki. 

3. W czasie czterotygodniowej praktyki pedagogicznej studenci powinni przeprowadzić minimum 10 

lekcji próbnych na temat podany przez szkolnego opiekuna praktyki. Resztę godzin należy 

poświęcić na obserwacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli lub kolegów. 

4. Praktykanci mogą również obserwować lekcje przedmiotów pokrewnych, w tym zajęć 

fakultatywnych dla grupy biologiczno-chemicznej lub matematyczno-fizycznej (dotyczy szkoły 

ponadpodstawowej). Wszystkie zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku praktyk. 

5. Studenci zobowiązani są, w terminie 5 dni od rozpoczęcia praktyki, do dostarczenia do Zakładu 

Dydaktyki Chemii wykazu terminów prowadzonych lekcji próbnych według wzoru : 

 

Nr lekcji Godz. Data Klasa Temat lekcji próbnej Nazwisko i imię studenta prowadzącego lekcję 

 

6. Studenci powinni brać czynny udział w zajęciach koła chemicznego, w spotkaniach z uczestnikami 

olimpiad chemicznych oraz w konsultacjach z uczniami. 

7. Na zakończenie praktyki pedagogicznej studenci zobowiązani są wpisać w dzienniku praktyk na 

str. 32 krótkie uwagi o przebiegu praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z nich 

płynących, napotkanych trudności lub ewentualnych niedomagań. 



Uwagi te mają przyczynić się do zwiększenia efektywności przygotowania studentów do zawodu 

nauczyciela. 

8. Po zakończeniu praktyki pedagogicznej, w celu uzyskania zaliczenia, należy przedstawić w terminie 

tygodniowym, pełnomocnikowi dziekana do spraw praktyk pedagogicznych na Wydziale Chemii 

UAM: 

 dziennik praktyk, 

 10 konspektów do przeprowadzonych lekcji próbnych w wersji drukowanej i elektronicznej 

na płycie CD lub DVD, 

 projekty dwu pomocy dydaktycznych (prezentacje multimedialne, folio- i fazogramy, 

schematy, plansze poglądowe itp.), które zostały wykonane i wykorzystane przez studentów 

na lekcjach próbnych lub potwierdzenie nauczyciela w opinii o ich wykonaniu i pozostawieniu  

w szkole. 

Do praw i obowiązków szkoły należy: 

1. Zapewnić odpowiednie warunki opieki nad studentami zgodnie z podanym rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Ustalić w pierwszych dniach rozpoczęcia praktyki jej plan i zapoznać z nim studentów. 

3. Umożliwić praktykantom obserwacje lekcji przedmiotów pokrewnych (fizyki, matematyki, biologii, 

zajęć fakultatywnych). 

4. Tak ustalić terminy lekcji próbnych prowadzonych przez studentów, wyłącznie w obecności 

nauczyciela, by były równomiernie rozłożone w czasie trwania praktyki. 

5. Zapoznać studentów z pozalekcyjną działalnością nauczyciela, np. z pracą w kołach zainteresowań. 

6. Po odbyciu praktyki pedagogicznej przez studentów, w dzienniku praktyk na str. 24 kierownik 

praktyki lub dyrektor szkoły poświadcza odbycie praktyki oraz wpisuje krótką charakterystykę 

praktykanta. W charakterystyce tej należy uwzględnić: frekwencję na zajęciach, staranność 

wykonywanych prac, postawę wobec uczniów na lekcji, przygotowanie merytoryczne, 

metodyczne i ogólnopedagogiczne studenta oraz określenie predyspozycji do wykonywania 

zawodu nauczyciela. Opinia ta powinna kończyć się wystawieniem oceny z odbytej praktyki. 

7. Po zakończeniu praktyki scenariusze lekcji powinny być zaopatrzone w podpis szkolnego opiekuna 

praktyki oraz pieczątkę szkoły. 
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