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Regulamin  

Praktyki Studenckie – Pedagogika  

 (studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na 

studiach I stopniach (studia licencjackie) wynosi 180 godzin. Praktyka obejmuje: po roku I - praktykę 

wakacyjną (ok.60 godzin); na roku II - praktykę w placówce lub szkole (ok. 60 godzin); na roku III - 

praktykę w placówce lub szkole (ok. 60 godzin). 

Praktyka na studiach II stopnia (magisterskie) wynosi 60 godzin. Realizowana jest na I roku 

(II semestr) w instytucji oświatowej, kulturalnej lub społecznej zgodnie z realizowaną przez studenta 

specjalnością. 

Do odbycia pierwszej praktyki - po I roku studiów - wymagane jest świadectwo ukończenia 

Kursu Kolonijnego.  

Praktyki realizowane są indywidualnie w przedszkolach i szkołach (klasy I – III edukacja 

wczesnoszkolna) oraz półinternat, świetlica, koła zainteresowań, praca pedagoga szkolnego) także 

w domach kultury i klubach osiedlowych, w domach dziecka, bursach, internatach, placówkach 

specjalnych oraz na koloniach letnich i obozach organizowanych przez zakłady pracy, szkoły, 

towarzystwa, fundacje, organizacje i stowarzyszenia kościelne i społeczne. 

Student sam znajduje miejsce praktyki, lub korzysta z ofert napływających do Dziekanatu, 

działając zawsze w porozumieniu z opiekunem praktyk (zawiera porozumienie z instytucją 

przyjmującą praktykanta). Instytucja przyjmująca studenta Instytutu Pedagogiki KUL na praktykę, 

zgodnie z zawartym z nim porozumieniem, pokrywa koszty związane z praktyką. 

 

Cele i zadania praktyk 

Cel główny: 

 zapoznanie studentów – praktykantów z działalnością edukacyjną placówki/szkoły  

z punktu widzenia perspektyw przyszłej pracy w tym zdobycie umiejętności dydaktyczno – 

wychowawczych łącznie z wykorzystaniem technicznych środków nauczania.  

Cele szczegółowe: 

 zapoznanie studentów z planowaniem, organizacją i realizacją pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej (diagnozowanie potrzeb wychowanków, realizowanie, 

monitorowanie i ewaluacja własnej pracy), a w szczególności: 

1. kształtowanie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w różnych placówkach oświatowych (według 

specjalizacji);  

2. kształtowanie postaw pedagogicznych u studentów przygotowujących dzieci i młodzież do 

czynnego udziału w życiu społecznym; 

3. kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych; 



 2 

4. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań studentów oraz ich identyfikacji z zawodem pedagoga, 

nauczyciela i wychowawcy; 

5. kształcenie umiejętności organizowania racjonalnego, kulturalnego wypoczynku i rekreacji  

dzieci i młodzieży; 

6. wyrabianie umiejętności stosowania wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej  

w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą. 

 

Organizacja i przebieg praktyki 

1. Student zobowiązany jest do odbycia i zaliczenia praktyki u opiekuna ds. praktyk  

w określonym terminie, tzn.: 

Studia I stopnia (licencjackie) 

 po roku I do 30 września (praktyka wakacyjna); 

 na roku II i III do 30 maja (praktyka śródroczna); 

Studia II stopnia (magisterskie)  

 na roku I (II semestr) do 30 maja (praktyka śródroczna).  

2. Praktyka odbywa się w oparciu o plan pracy i tygodniowy rozkład zajęć danej instytucji (placówki) 

oraz szczegółowy harmonogram zajęć opracowany przez opiekuna praktyki z ramienia tejże 

instytucji. 

3. Student uczestniczy w charakterze asystenta wychowawcy, nauczyciela – opiekuna we 

wszystkich zajęciach w placówce. 

4. Obserwuje i prowadzi w obecności wychowawcy, nauczyciela (opiekuna) różne formy zajęć  

w wymiarze tygodniowym równym etatowi wychowawcy, pedagoga, nauczyciela (praktyka 

po I roku - 3 tygodnie; na II roku – 3 tygodnie; na III roku – 3 tygodnie; po IV roku 3 tygodnie):  

 I tydzień praktyki – 10 obserwacji i 5 przeprowadzonych zajęć. 

 II tydzień praktyki – 5 obserwacji i 10 przeprowadzonych zajęć. 

 III tydzień praktyki – 5 obserwacji i 10 przeprowadzonych zajęć 

Przygotowuje konspekty lekcji / scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne.  

Niezależnie od zajęć programowych studenta obowiązuje:  

 zapoznanie się z działalnością wychowawczą, programem wychowawczym szkoły/placówki oraz 

formami współpracy ze środowiskiem (5 godzin),  

 zapoznanie się z dokumentacją pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz uczestnictwo w innych 

organizowanych w czasie praktyk formach pracy (zebrania rady pedagogicznej, imprezy, 

spotkania, itp.) w wymiarze godzin przewidzianych dla pedagoga w danej instytucji (10 godzin). 

5. Wpisuje do dziennika praktyk temat zajęć, czas ich trwania, cele i formy ich realizacji. 

6. W oddzielnym zeszycie wpisuje notatki z obserwacji i konspekty zajęć. 

7. Bezpośrednim przełożonym studenta w czasie praktyki jest dyrektor danej instytucji, a w jego 

imieniu upoważniony pedagog, nauczyciel-opiekun z ramienia danej szkoły czy placówki. 

8. Praktykant przestrzega przepisów dyscypliny pracy, BHP i tajemnicy służbowej. 

9. Nieobecność praktykanta na zajęciach może być usprawiedliwiona tylko w przypadku choroby 

(zwolnienie lekarskie). 
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10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni praktykant zobowiązany 

jest do uzupełnienia praktyk. 

11. Po zakończeniu praktyk dyrektor placówki/szkoły wystawia studentowi odpowiednie 

zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk.  

 

Obowiązki opiekuna praktykantów z ramienia szkoły (instytucji, placówki): 

1. Opiekun: dyrektor danej instytucji, lub przez niego wyznaczony nauczyciel, wychowawca, 

pedagog, jest bezpośrednim przełożonym studenta odbywającego praktykę. 

2. Ustala on szczegółowy harmonogram zajęć i podaje go do wiadomości praktykantów  

w pierwszych dwóch dniach praktyki. 

3. Zapoznaje studentów z organizacją pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły 

(instytucji, placówki). 

4. Sprawując systematyczną kontrolę nad realizacją programu praktyki udziela rad i wskazówek 

niezbędnych przy wykonywaniu zadań edukacyjnych, hospituje i ocenia zajęcia studenta. 

5. Po zakończeniu praktyki przedstawia opinię na temat pracy praktykanta oraz wystawia ocenę. 

 

Obowiązki opiekuna praktykantów z ramienia Instytutu 

1. Przygotowuje studentów do realizacji praktyk. 

2. Zapoznaje z programem praktyk oraz ustala terminy jej odbycia. 

3. Czuwa nad właściwym przebiegiem praktyk (uczestniczy w kontroli, udziela instruktażu, hospituje, 

omawia i ocenia zajęcia). 

4. W oparciu o analizę dokumentacji praktyk dokonuje zaliczenia praktyk (wpis do indeksu i karty 

zaliczeniowej). 

5. Przedkłada władzom uczelni sprawozdanie z przebiegu praktyk wraz z ich analizą. 

 

Obowiązki studenta-praktykanta 

1. Zgłasza termin i miejsce odbywania praktyki opiekunowi z ramienia Instytutu. 

2. Systematycznie realizuje program praktyki oraz dokonuje na bieżąco odpowiednich wpisów  

w dzienniczku praktyk. 

3. Dba o wysoki poziom wykonania zadań realizowanych w czasie praktyk (odznacza się wysoką 

kulturą osobistą i dobrym przygotowaniem do odbywania praktyk). 

4. Przedstawia odpowiednią dokumentację do zaliczenia – dzienniczek praktyk z odpowiednimi 

wpisami oraz zeszyt z konspektami i notatkami obserwacji lub innymi dokumentami określonymi 

szczegółowym regulaminem. 

Zmiana terminu odbywania praktyki 

W uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o zmianę terminu odbywania praktyki. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje prodziekan za zgodą opiekuna praktyki. 
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Zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia mogą uzyskać studenci, którzy: 

 wykonują pracę zarobkową w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności 

praktycznych, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyki, 

 są studentami lub absolwentami innych szkół wyższych, którzy odbywali lub odbywają praktykę 

zawodową spełniającą wymagania regulaminu praktyk, 

 uczestniczą lub uczestniczyli w stażach i praktykach (także w ramach wolontariatu) 

gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych   

 

Szczegółowy regulamin praktyk 

Studia I stopnia (licencjackie)  

Praktyka wakacyjna - po I roku  

Praktyka jest realizowana na koloniach i obozach organizowanych przez zakłady pracy, szkoły, 

organizacje kościelne, społeczne, towarzystwa i fundacje. Trwa ok. 3 tygodnie tj. 60 godzin. 

Jej celem jest zapoznanie studentów z planowaniem, organizacją i realizacją pracy opiekuńczo-

wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  

Warunkiem zaliczenia tej praktyki jest zaprojektowanie własnej działalności animacyjnej dla grupy 

uczestników, powierzonej przez organizatorów wypoczynku: 

 określenie celu, tematyki, programu zajęć i przewidywanych osiągnięć, 

 zatwierdzenie miejsca (kolonie, obozy, oazy), charakteru praktyki (wychowawca, instruktor, 

animator) i własnej koncepcji zajęć u opiekuna praktyk z ramienia Instytutu,  

 systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk (w czasie jej trwania) zgodnie z powyższym 

regulaminem, 

 sporządzenie raportu z działalności wychowawczej np. „Animacja młodzieży do 

wychowania religijnego lub wychowania zdrowotnego” (według założeń programowych formy 

wypoczynku którą realizuje student). Raport powinien zawierać: temat, cel, opis przebiegu zajęć 

(zilustrowany zdjęciami oraz innymi dokumentami wytworzonymi przez grupę wraz z opiniami 

uczestników) oraz własne refleksje dotyczące zdobytych doświadczeń. 

Podstawa zaliczenia – dokumentacja praktyki: 

1. potwierdzenie gotowości do odbycia praktyki przez opiekuna ds. praktyk, 

2. wypełniony dzienniczek praktyk z opinią i oceną opiekuna lub organizatora wypoczynku, 

3. raport z działalności animacyjnej. 



 5 

 

Praktyka pedagogiczna - na II roku  

Jest to praktyka związana bezpośrednio z wybraną specjalizacją odbywa się pod kierunkiem 

opiekuna ds. praktyk. Praktyka realizowana jest na II roku, jako „śródroczna” przed III rokiem. Trwa 

ok. 3 tygodnie tj. 60 godz. 

 Celem jej jest nabycie praktycznych umiejętności do prowadzenie działań dydaktyczno – 

wychowawczych i pedagogicznych studenta związanych z wybraną specjalizacją. Praktykę zalicza 

opiekun ds. praktyk. 

  Warunkiem zaliczenia praktyki jest: 

 opracowanie, w konsultacji z opiekunem ds. praktyk, indywidualnego programu praktyki;  

 zatwierdzenie miejsca i charakteru praktyki przez opiekuna ds. praktyk z ramienia Instytutu; 

 systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk (w czasie jej trwania) zgodnie z powyższym 

regulaminem. 

Podstawa zaliczenia – dokumentacja praktyki: 

1. potwierdzenie gotowości do odbycia praktyki przez opiekuna ds. praktyk. 

2. wypełniony dzienniczek praktyk z opinią i oceną opiekuna lub dyrektora szkoły/placówki 

3. przedstawienie notatek z obserwacji lekcji/zajęć, konspektów /scenariuszy, 

4. przygotowanie sprawozdania z praktyki. 

 

Praktyka pedagogiczna - na III roku  

Jest to praktyka związana bezpośrednio z wybraną specjalizacją odbywa się pod kierunkiem 

opiekuna ds. praktyk. Praktyka realizowana jest na III roku, jako „śródroczna” . Trwa ok. 3 tygodnie 

tj. 60 godz. 

 Celem jej jest pogłębienie i uporządkowanie doświadczeń pedagogicznych studenta 

związanych z wybraną specjalizacją. Praktykę zalicza opiekun ds. praktyk. 

  Warunkiem zaliczenia praktyki jest: 

 opracowanie, w konsultacji z opiekunem ds. praktyk, indywidualnego programu praktyki;  

 zatwierdzenie miejsca i charakteru praktyki przez opiekuna ds. praktyk z ramienia Instytutu; 

 systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk (w czasie jej trwania) zgodnie z powyższym 

regulaminem. 

Podstawa zaliczenia – dokumentacja praktyki: 

1. potwierdzenie gotowości do odbycia praktyki przez opiekuna ds. praktyk. 

2. wypełniony dzienniczek praktyk z opinią i oceną opiekuna lub dyrektora szkoły/placówki 

3. przedstawienie notatek z obserwacji lekcji/zajęć, konspektów /scenariuszy, 

4. przygotowanie sprawozdania z praktyki. 
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Studia II stopnia (magisterskie) 

 

Praktyka pedagogiczna - na I roku (II semestr)  

Praktyka realizowana jest w instytucjach oświatowych, kulturalnych i opieki społecznej zgodnie  

z realizowaną przez studenta specjalnością. 

Trwa 3 tygodnie tj. 60 godz. i realizowana jest na II semestrze pod merytoryczną opieką opiekuna 

ds. praktyk.  

Jej celem jest zapoznanie studentów z planowaniem, organizacją i realizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego wybranej instytucji w czasie jej zwykłego 

funkcjonowania.  

 Warunkiem zaliczenia tej praktyki jest: 

Opracowanie, w konsultacji z opiekunem ds. praktyk, indywidualnego programu praktyki;  

 zatwierdzenie miejsca i charakteru praktyki przez opiekuna ds. praktyk z ramienia Instytutu; 

 systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk (w czasie jej trwania) zgodnie z powyższym 

regulaminem. 

Podstawa zaliczenia – dokumentacja praktyki: 

1. potwierdzenie gotowości do odbycia praktyki przez opiekuna ds. praktyk. 

2. wypełniony dzienniczek praktyk z opinią i oceną opiekuna lub dyrektora szkoły/placówki 

3. przedstawienie notatek z obserwacji lekcji/zajęć, konspektów /scenariuszy, 

4. przygotowanie sprawozdania z praktyki. 

 

 

Dokumentację z praktyk należy złożyć w papierowej teczce podając dane: imię  

i nazwisko studenta, rok i specjalność, rodzaj praktyki, miejsce jej odbywania, nazwisko 

opiekuna z ramienia Uczelni.  

 

 

 

Opracowanie: 

Opiekun praktyki  

Instytutu Pedagogiki WZPiNoS 

dr Barbara Wolny  

  

 

 


