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Uniwersytet Warszawski         Warszawa, 04.02.2022. 
Instytut Germanistyki 

Zakład Glottodydaktyki 
 

Instrukcja przekazywania dokumentacji w trybie hybrydowym 

 
Drodzy Państwo, 

 

prosimy o przygotowanie dokumentacji praktyk ściśle według dotychczasowych instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej i 

przekazanie do IG elektronicznie (w formie scan'ów dobrej jakości w oddzielnej poczcie) na adres: 

praktykipedagogiczneIG@uw.edu.pl. Wskazane poniżej oryginały wybranych stron Dziennika praktyk należy przesłać pocztą 

tradycyjną z dopiskiem "Praktyki 2021-22 Student" na adres: Sekretariat IG UW; Dobra 55; 00-312 Warszawa. 

 

Typ 
praktyk 

Rodzaj 
dokumentacji 

Elementy 
dokumentacji 

Elektronicznie  
z podaniem w tytule wiadomości 

odpowiednio: 

Pocztą tradycyjną tylko 
następujące strony: 

 

 

PPP 
 

formalna Dziennik praktyk PPP I-III_df_Nazwisko Imię_2021-22 

 
PPP III-IV_df_ Nazwisko Imię_2021-22 

 

Oryginały w 2 egz.: 

potwierdzenie przebiegu praktyk, 
samoocena studenta; 

ocena nauczyciela-opiekuna 

psychologiczno-

pedagogiczna 

arkusze 

obserwacyjne + 
ewent. materiały 

pomocnicze 

PPP I-III_dpp_Nazwisko Imię_2021-22 

 
PPP III-IV_dpp_Nazwisko Imię_2021-22 

 

- 

 
WPD 

 

formalna Dziennik praktyk WPD I-III_df_Nazwisko Imię_2021-22 
 

WPD III-IV_df_Nazwisko Imię_2021-22 

 

Oryginały w 2 egz.: 
potwierdzenie przebiegu praktyk, 

samoocena studenta; dobrowolnie 

oceny nauczycieli-opiekunów 

dydaktyczna arkusze 
obserwacyjne + 

ewent. materiały 
pomocnicze 

WPD I-III_dd_Nazwisko Imię_2021-22 
 

WPD III-IV_dd_Nazwisko Imię_2021-22 
 

- 

 

ZPD 

 

administracyjna 

studenta 

podanie o 

przyjęcie na 

praktyki 

ZPD I-III_das_Nazwisko Imię_2021-22 

 

ZPD III-IV_das_Nazwisko Imię_2021-22 
 

 

Oryginały 

potwierdzenie 
przyjęcia na 

praktyki 

dane nauczyciela-

opiekuna 

formalna Dziennik praktyk ZPD I-III_df_Nazwisko Imię_2021-22 

 
ZPD III-IV_df_Nazwisko Imię_2021-22 

 

Oryginały w 2 egz.: 

potwierdzenie przebiegu praktyk, 
samoocena, ocena nauczyciela-

opiekuna, arkusz oceny lekcji 
pokazowej   

dydaktyczna arkusze 

obserwacyjne 

oraz 
scenariusze lekcji 

z materiałami 
pomocniczymi 

ZPG I-III_dd_Nazwisko Imię_2021-22 

 

 
 

- 

scenariusze lekcji 
z materiałami 

pomocniczymi 

ZPD III-IV_dd_Nazwisko Imię_2021-22 
 

 

 
*Informujemy, że dokumentacja administracyjna nauczycieli-opiekunów praktyk ZPD  jest przesyłana  - jak dotychczas - listem poleconym 

na adres sekretariatu IG z dopiskiem "Praktyki 2021-22 Opiekun” oraz - dodatkowo w obecnym czasie - elektronicznie tylko na adres 

germanistyka@uw.edu.pl. 
 

 

ZPD 
ZPG 

 

administracyjna 

nauczyciela-
opiekuna  

umowa  ZPD I-III_dan_Nazwisko Imię_2021-22 

 
ZPD III-IV_dan_Nazwisko Imię_2021-22 

 

W 3 egz. listem poleconym 

rachunek  

druk ZUS ZZA 

druk ZUS ZWUA 

 
Opracowanie: dr Beata Peć (Opiekun praktyk pedagogicznych w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)  

 
dr hab. Anna Jaroszewska, prof. UW 
Kierownik studiów w Instytucie Germanistyki UW  

dr hab. Anna Górajek, prof. UW  
Dyrektor Instytutu Germanistyki  


