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Zarządzenie Dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w sprawie opieki nad pedagogicznymi praktykami zawodowymi z zakresu matematyki
Do zadań opiekuna dydaktycznego praktyki zawodowej należy, w szczególności,
hospitowanie prowadzonych przez studentów zajęć w wymiarze ustalonym przez kierownika
jednostki organizacyjnej. W związku z powyższym ustalam, że opiekun praktyki zawodowej
studenta studiów stacjonarnych winien przeprowadzić osobiście hospitację przynajmniej
jednej prowadzonej przez studenta lekcji matematyki. W przypadku realizacji przez studenta
więcej niż jednej praktyki w tym samym terminie, minimum to dotyczy każdej praktyki
osobno. Na studiach niestacjonarnych, ze względu na nieco inne zasady organizacji praktyk
zawodowych, hospitowanie lekcji prowadzonych przez studentów nie jest wymagane. Inne
obowiązki opiekuna pozostają bez zmian.
Opiekun dydaktyczny praktyki podejmuje decyzję o jej zaliczeniu na podstawie opinii
opiekuna szkolnego, dostarczonych przez studenta wymaganych dokumentów oraz oceny
hospitowanych zajęć. Wypełniając „Sprawozdanie z opieki dydaktycznej nad praktyką zawodową”
proszę o wpisanie w miejscu przeznaczonym na uwagi oprócz samych uwag także daty i miejsca
hospitacji. Zwracam uwagę, że ze względu na troskę o jakość odbywanych praktyk zawodowych
są one organizowane i odbywają się w sprawdzonych i wskazanych przez kierownika praktyk
szkołach. Wszelkie szczegółowe kwestie rozstrzyga kierownik praktyk.
W zarządzeniu Rektora UP zwraca się uwagę na ścisłą współpracę opiekuna praktyki
zawodowej z kierownikiem praktyk pedagogicznych, w Instytucie Matematyki, z zakresu
matematyki. Z uwagi na stałe dążenie do poprawy jakości praktyk zawodowych, niezwykle ważne
i oczekiwane przez kierownika praktyk są opinie tych opiekunów. Zbiorcze sprawozdanie z
przebiegu praktyki, o którym mowa w przepisach, winno być dostarczone kierownikowi praktyk w
ciągu maksymalnie dwóch tygodni od jej zakończenia i powinno zawierać opinię o pracy
szkolnych opiekunów praktyki, ocenę hospitowanych szkół pod względem przydatności do
realizacji praktyk w przyszłości oraz wszelkie wnioski dotyczące usprawnień
organizacyjnych.
Wynagrodzenie dla opiekuna dydaktycznego za opiekę nad praktyką będzie przyznawane
przez Dyrektora IM zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnych przepisach obowiązujących w
Uniwersytecie Pedagogicznym.
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Instytutu Matematyki z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie
opieki nad pedagogicznymi praktykami zawodowymi z zakresu matematyki.
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