
 
Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego  

         Akademia Wychowania Fizycznego; 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 
Sekretariat praktyk: tel. 12 6831095    Kierownik Zakładu: tel. 12 6831249     
                           Kierownik ds. praktyk: 12 6831020 

 

OPINIA 

 
Nazwisko i imię (studenta praktykanta)....................................................................................... 

Sprawowana funkcja (wychowawca, instruktor wf).................................................... 

Czas trwania i miejsce kolonii..................................................................................................... 

Stosunek studenta do dyscypliny pracy....................................................................................... 

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

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

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

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

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

Zaangażowanie w pracy (zainteresowania, organizowanie imprez)............................................. 

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

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

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

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

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

Stosunek do dzieci lub młodzieży................................................................................................. 

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

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

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

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

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

Czy któreś z dzieci będących pod opieką praktykanta uległo wypadkowi w czasie trwania 

kolonii?.......................................................................................................................................... 

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

Inne uwagi: …............................................................................................................................... 

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

 

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

(Miejscowość, data)                                                                      Podpis i pieczęć Kierownika Placówki 

 



 

 

WYTYCZNE DOT. SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI KOLONIJNEJ 

 
Celem zaliczenia praktyki studenci są zobowiązani oddać do Zakładu Teorii i Metodyki 

Wychowania Fizycznego AWF Kraków niniejsze dokumenty: 

 

1. Sprawozdanie z kolonii wg niżej podanych punktów: 

• Nazwisko i imię 

• Termin kolonii, adres placówki. 

• Nazwa organizatora kolonii. 

• Program kolonii. 

• Funkcja pełniona na kolonii, rodzaj prowadzonych zajęć. 

• Czy miałeś(-aś) trudności organizacyjne lub metodyczne podczas prowadzenia zajęć  

na kolonii? Jeśli tak, to jakie? 

• Czy miałeś (-aś) trudności wychowawcze w kontaktach z grupą ? Jeśli tak, to jakie? 

• Czy miałeś(aś) nieszczęśliwe wypadki w swojej grupie? Jeśli tak, to jakie? Jaka była 

przyczyna zaistnienia wypadku? 

• Uwagi własne dotyczące placówki kolonijnej 

2. Opinię kierownika placówki (do pobrania ze strony www Zakładu) 

3. Pokwitowanie z poczty potwierdzające wysłanie zawiadomienia o podjęciu praktyk 

(zawiadomienie można pobrać ze strony www Zakładu Teorii i Metodyki WF). 

Zawiadomienie powinno być wysłane najpóźniej w następnym dniu po rozpoczęciu pracy 

na kolonii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktyka kolonijna 
Aby zaliczyć praktykę należy: 

1. najpóźniej dwa tygodnie przed kolonią zgłosić w sekretariacie 

Zakładu Teorii i Metodyki WF  termin i miejscowość, w której 

będzie odbywała się kolonia 

2. w pierwszym dniu kolonii wysłać listem poleconym 

zawiadomienie o podjęciu praktyki kolonijnej 

3. po otrzymaniu karty zaliczeniowej (VI semestr) , na której 

figuruje praktyka kolonijna zgłosić się do pracownika Zakładu  

z następującymi dokumentami: 

• odcinek z poczty o wysłaniu zawiadomienia listem 

poleconym 

• opinia kierownika kolonii z pieczątką organizatora 

• sprawozdanie z kolonii, na którym znajduje się 

potwierdzenie sekretariatu Zakładu o wcześniejszym 

zgłoszeniu kolonii 

Wszystkie druki do pobrania ze strony Katedry Teorii i Metodyki WF 

(w dokumentach do pobrania przez studenta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego  

         Akademia Wychowania Fizycznego; 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78 
Sekretariat praktyk: tel. 12 6831095    Kierownik Zakładu: tel. 12 6831249     
                           Kierownik ds. praktyk: 12 6831020 

 
............................................................                                    ............................data................... 
(Imię i nazwisko studenta) 

.........................                  ....................... 
(Rok studiów)                    (Grupa) 

 

Akademia Wychowania Fizycznego 

Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego 

31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78 

Tel. 12  683 10 95 

 

Zawiadomienie o podjęciu praktyki kolonijnej 

 
Dane o placówce........................................................................................................................... 
                                                                (Organizator) 

 

................................................            ...................................             ...................................... 
(Czas trwania od – do)                        (Liczba uczestników)         (Liczba kadry pedagogicznej 

 

Dokładny adres placówki     ......................................................................................................... 
                                                         (Nazwa kolonii) 

                                              ..........................................................                        ....................... 
                                                                      (ulica)                                                  (numer) 

                                               ......................................                             .................................. 
                                                            (kod)                                                (miejscowość) 

                                              ................................................. 
                                                  (województwo) 

 

Najdogodniejsze połączenie komunikacyjne................................................................................ 

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

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

Godziny posiłków......................................................................................................................... 

Uwaga! Niniejsze zawiadomienie należy wysłać w dniu rozpoczęcia kolonii listem 

poleconym 

                                                                                                             .......................................... 
                                                                                                              (podpis studenta) 


