
 
1 
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 do Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych 

 
Tarnowska Szkoła Wyższa  ul. Mościckiego 27 

33-100 Tarnów 
 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
 

 

KIERUNEK:  ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE 

  

 

STUDIA:  podyplomowe 

 

 

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK 

 

 

1. Praktyki, uwzględnione w programach studiów stanowią integralną część planów studiów - mają 

charakter obligatoryjny i odbywają się w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi. 

2. Podczas Praktyk studenci poprzez łączenie teorii z praktyką, nabywają, rozwijają, uzupełniają                               

i doskonalą wiedzę oraz umiejętności niezbędne do kierowania placówką oświatową. 

3. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest gromadzenie doświadczeń i poszerzenie nabytej                             

w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o aspekt praktyczny. 

 

 

II. ORGANIZACJA PRAKTYK 

 

 

1. Łączna liczba godzin praktyk realizowanych w programie studiów wynosi: 60 godzin                                          
(45 minutowych  – traktowanych jako jednostki lekcyjne ) – o wartości 3 punkty ECTS.  

2. Dziennie czas trwania Praktyk wynosi 6 godzin. 

3. Student odbywa praktyki w dowolnie wybranej placówce oświatowej. 

4. Zadaniem studenta jest: 
1) samodzielne pozyskanie miejsca praktyk, 
2) opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu praktyk zgodnie z zaleceniami 

Regulaminu Praktyk Zawodowych oraz niniejszej Instrukcji, 
3) uwzględnienie w planie praktyk zawodowych sposobu realizacji poniższych celów oraz 

odniesienie się w ramach ewaluacji do oceny przewidywanych rezultatów, 
4) uzgodnienie z opiekunem praktyk z ramienia Uczelni indywidualnego planu praktyk 

uzyskanie zgody na jego realizację (załącznik nr 1 do Regulaminu Praktyk Zawodowych). 
 

 

III. CELE  PRAKTYK 

 

 

1. Ogólne cele Praktyk:  

 

1) Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego 

zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją 
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oświatową  z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci 

i młodzieży,  a także środowiska lokalnego; 

a) poznanie specyfiki, zasad organizacji pracy i funkcjonowania placówek oświatowych; 

b) nabycie umiejętności organizowania pracy na stanowisku kierowniczym, a także jej 

planowania, prowadzenia i dokumentowania;  

c) nabycie umiejętności analizowania efektów własnej pracy oraz pracy nauczycieli                                  

i pozostałych pracowników;  

d) poznanie problemów wychowawczych i edukacyjnych występujących w danej 

placówce; 

e) kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia, rzetelności i sumienności                  

w podejściu w wykonywaniu własnej pracy oraz gotowości do współpracy z innymi; 

 

 

IV.  PRZEWIDYWANE EFEKTY  

 

 

WIEDZA  

 

1) Rozumie specyfikę placówki oświatowej - jej cele i zadania, środowiskowe uwarunkowania jej 

funkcjonowania, wewnętrzną organizację  i zasady pracy. 

2) Zna obowiązki, kompetencje i uprawnienia wynikające z pełnienia funkcji dyrektora oraz 

obowiązującą dokumentację. 

3) Zna podstawowe zasady prowadzenia polityki finansowej w placówce. 

 

      UMIEJĘTNOŚCI  

 

1. Potrafi przeprowadzić analizę dostępnych dokumentów w celu stwierdzenia poprawności  

merytorycznej oraz zgodności  z obowiązującym prawem oświatowym. 

2. Potrafi planować zadania rady pedagogicznej oraz pozostałych pracowników na rzecz podnoszenia 

jakości  pracy placówki. 

3. Potrafi zaobserwować sytuacje problemowe -  proponować sposób rozwiązania uzasadniając                            

i argumentując swoje stanowisko. 

4. Potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu o aktualny stan prawny                                

i nowoczesne metody zarządzania. 

 

 

KOMPETENCJE 

 

1. Wykazuje się odpowiedzialnością i starannością za wykonywaniu powierzonych zadań. 

2. Wzbogaca wiedzę zawodową dążąc do profesjonalizmu.  

3. Wykazuje się kreatywnością w kierowaniu pracą zespołową; jest inicjatorem wielu działań, 

wykorzystuje w praktyce aktualne przepisy prawa, wdraża działania innowacyjne, nowatorskie. 
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V. ORGANIZACJA PRAKTYK 

 

 

                  W trakcie odbywanej praktyki student zapoznaje się z działalnością statutową, stopniem 

organizacyjnym, bazą lokalową, infrastrukturą placówki oświatowej. 

Poznaje obowiązki, kompetencje i uprawnienia na stanowisku dyrektora. Poznaje dokumentację 

obowiązującą dyrektora oraz sposób jej prowadzenia. Uczy się Poznaje sposób rekrutowania                                    

i zatrudniania pracowników oraz sposób naboru do placówki.  

Poznaje rolę i zadania dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady 

pedagogicznej.  A także poznaje zakres obowiązków pracowników, przepisy dotyczące bhp i p.poż., 

regulaminy i zwyczaje obowiązujące w w/w placówce. 

                  Ponad to student zdobywa praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową poprzez 

uczestniczenie w przedsięwzięciach realizowanych przez opiekuna praktyk, poznaje warsztat pracy                             

i sposób realizowania zadań na stanowisku dyrektora.  

Uczy się programowania i planowania pracy oraz kierowania zespołem ludzki oraz opracowywania 

niezbędnych dokumentów. Nabywa umiejętności  związanych z planowaniem pracy placówki, realizacją 

przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacją, a także zastosowaniem 

środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową.  

Poznaje sposoby finansowania placówki, zarządzania budżetem, opracowywania i składania 

sprawozdań, zasady przechowywania dokumentów, gospodarki sprzętem i materiałami.  

 

                 Wykonuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk  i dokumentuje ich wykonanie w Dzienniku 

Praktyk. 

 

 

VI. OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez studenta kompletu dokumentów 

potwierdzających samodzielne zaplanowanie przebiegu Praktyk wymienionych w § 9 Regulaminu 

Praktyk  - potwierdzonych przez opiekuna praktyk i opatrzonych pieczęciami zakładu pracy; 

1) w Dzienniku Praktyk do Karty oceny studenta i Karty samooceny studenta wpisujemy efekty 
dotyczące studiowanej specjalności ( Załącznik Nr 1 do Instrukcji); 

2) do Dziennika Praktyk student zobowiązany jest załączyć: 
a) Plan nadzoru pedagogicznego (właściwy dla typu szkoły, w którym odbywają się 

praktyki, uwzględniający jej specyfikę oraz priorytety Ministra Edukacji Narodowej i 

Kuratora Oświaty na dany rok szkolny). 

2. Student zobowiązany jest do: 

1)  przestrzegania ustaleń niniejszej Instrukcji; 

2)  przedstawienia Instrukcji opiekunowi praktyk w zakładzie pracy; 

3) dokumentowania ustaleń niniejszej Instrukcji zgodnie z ustaleniami Regulaminu Praktyk. 
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Załącznik Nr 1 
  
 

KARTA SAMOOCENY STUDENTA 
(wypełnia student) 

OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

W RAMACH ODBYTYCH PRAKTYK 

 

 

 

 

Ocena zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji 
 

 

Ocena stopnia 

osiągnięcia przez 
studenta założonych 

efektów kształcenia  

(w skali ocen: 2, 3, +3, 
4, +4, 5) 

WIEDZA 

1) Rozumie specyfikę placówki/instytucji- jej cele, środowiskowe 
uwarunkowania jej funkcjonowania, wewnętrzną organizację  i zasady 
pracy. 

 

2) Zna obowiązki, kompetencje i uprawnienia wynikające z pełnienia 

funkcji dyrektora oraz obowiązującą dokumentację. 

 

3) Zna podstawowe zasady prowadzenia polityki finansowej w placówce.  

UMIEJĘTNOŚCI 

1) Potrafi przeprowadzić analizę dostępnych dokumentów w celu 
stwierdzenia poprawności  merytorycznej oraz zgodności                                        
z obowiązującym prawem oświatowym 

 

2) Potrafi planować zadania rady pedagogicznej oraz pozostałych 
pracowników na rzecz podnoszenia jakości  pracy placówki. 

 

3) Potrafi zaobserwować sytuacje problemowe -  proponować sposób 

rozwiązania uzasadniając i argumentując swoje stanowisko. 

 

4) Potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu                            

o aktualny stan prawny i nowoczesne metody zarządzania. 

 

KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE 

1) Wykazuje się odpowiedzialnością i starannością za wykonywaniu 

powierzonych zadań. 

 

2) Wzbogaca wiedzę zawodową dążąc do profesjonalizmu.   

3) Wykazuje się kreatywnością w kierowaniu pracą zespołową; jest 

inicjatorem wielu działań, wykorzystuje w praktyce aktualne przepisy 

prawa, wdraża działania innowacyjne, nowatorskie. 
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KARTA OCENY STUDENTA ODBYWAJĄCEGO PRAKTYKĘ 
(wypełnia opiekun praktykanta w zakładzie pracy) 

 

Imię i nazwisko studenta/ki ......................................................................................................... 

 

Termin odbywania praktyk od ...................................... do ……………………………….………….....…………. 

 

na stanowisku ..................................................................................................................................... 
                      (stanowisko opiekuna praktyk) 
 

w ......................................................................................................................................................... 
       ( nazwa i adres zakładu pracy ) 

 
 

 

Oceniane efekty kształcenia praktycznego 

- czyli czy student: 

 
Ocena stopnia 

osiągnięcia przez 

studenta założonych 

efektów kształcenia  

(w skali ocen: 2, 3, +3, 

4, +4, 5) 

WIEDZA 

1) Rozumie specyfikę placówki/instytucji- jej cele, środowiskowe uwarunkowania 
jej funkcjonowania, wewnętrzną organizację  i zasady pracy. 

 

2) Zna obowiązki, kompetencje i uprawnienia wynikające z pełnienia funkcji 

dyrektora oraz obowiązującą dokumentację. 

 

3) Zna podstawowe zasady prowadzenia polityki finansowej w placówce. 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

1) Potrafi przeprowadzić analizę dostępnych dokumentów w celu stwierdzenia 
poprawności  merytorycznej oraz zgodności  z obowiązującym prawem 
oświatowym. 

 

2) Potrafi planować zadania rady pedagogicznej oraz pozostałych pracowników 
na rzecz podnoszenia jakości  pracy placówki. 

 

3) Potrafi zaobserwować sytuacje problemowe -  proponować sposób rozwiązania 

uzasadniając i argumentując swoje stanowisko. 

 

4) Potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu o aktualny stan 

prawny i nowoczesne metody zarządzania. 

 

KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE 

1) Wykazuje się odpowiedzialnością i starannością za wykonywaniu 

powierzonych zadań. 

 

2) Wzbogaca wiedzę zawodową dążąc do profesjonalizmu.  
 

3) Wykazuje się kreatywnością w kierowaniu pracą zespołową; jest inicjatorem 

wielu działań, wykorzystuje w praktyce aktualne przepisy prawa, wdraża 

działania innowacyjne, nowatorskie. 

 

                                                                                                    Średnia: 
                                                                                       

Ogólna ocena praktyki studenta sporządzona zgodnie z opinią i kartą oceny studenta (w skali ocen: bardzo dobry, dobry 

plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny): 
 

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

Inne informacje: 

 

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

 
 

               ........................................................................ 
                                                                                  data i podpis opiekuna praktyk 


