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I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK 

1. Praktyki uwzględnione w programach studiów stanowią integralną część planów 

studiów na kierunku pedagogika – 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 wykonania zawodu 

w instytucjach, placówkach, organizacjach realizujących zadania profilaktyki 

społecznej, resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego. 

3. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest gromadzenie doświadczeń  

i poszerzenie nabytej w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych o aspekt praktyczny. 

II. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH 

1. Zapoznanie z zasadami i organizacją pracy placówek obejmujących opieką, 

wychowaniem i kształceniem dzieci, uczniów i młodzieży, także zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. 

2. Zapoznanie z zasadami diagnozy i terapii oraz przyjmowania podopiecznych do 

poszczególnych typów placówek. 

3. Zapoznanie z zakresem czynności edukacyjno-rewalidacyjnych oraz opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktycznych podejmowanych przez pedagogów w stosunku do 

podopiecznych. 

4. Nabycie umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. 

5. Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania. 

6. Doskonalenie umiejętności analizy pracy nauczyciela, wychowawcy oraz analizy  

i oceny własnej pracy oraz działalności wychowanków. 



 

 

7. Zapoznanie z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce, specyfiką placówek  

a także z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania 

osób z uzależnieniami w określonej placówce resocjalizacyjnej. 

8. Zapoznanie z wewnętrzną dokumentacją szkół i przedszkoli, placówek 

resocjalizacyjnych, w których odbywają się praktyki. 

 

III. ORGANIZACJA I RODZAJE PRAKTYK 

1. Łączna liczba godzin praktyk realizowanych w programie studiów wynosi:  

480 godzin o wartości 20 punktów ECTS. 

2. Dziennie czas trwania praktyk wynosi nie więcej niż 6 godzin. 

3. Rodzaje praktyk: 

a) praktyka obserwacyjna – semestr II (120 godzin) 

Praktyka obserwacyjna ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką pracy, sposobem 

funkcjonowania, organizacją pracy oraz zadaniami realizowanymi przez instytucje, 

placówki i organizacje realizujące zadania z zakresu profilaktyki społecznej, 

resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego; 

• 65 godz. realizowanych jest w placówkach o charakterze opiekuńczo -

wychowawczym, resocjalizacyjnym, interwencyjnym (domy dziecka, zakłady karne, 

zakłady poprawcze, pogotowia opiekuńcze, kuratela sądowa, ośrodki interwencji 

kryzysowej, ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, ośrodki 

kuratorskie, ośrodki pomocy rodzinie: MOPR, POPR, ośrodki pomocy społecznej: 

MOPS, GOPS, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii, ośrodki leczenia uzależnień, placówki wsparcia dziennego: świetlice 

środowiskowe, świetlice szkolne, świetlice terapeutyczne, ogniska wychowawcze, 

środowiskowe domy samopomocy, poradnie profilaktyczno-terapeutyczne, szkoły 

(pedagog szkolny); 

• 50 godz. realizowanych jest w instytucjach bezpieczeństwa publicznego (Policja, 

Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe – w wydziałach dotyczących 

zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz bezpieczeństwa publicznego); 

 

 

 



 

 

• 5 godz. przeznaczonych jest na spotkania z koordynatorem ds. kształcenia 

praktycznego dla kierunku pedagogika Tarnowskiej Szkoły Wyższej w celu 

omówienia przygotowania studenta do odbycia, ewaluacji i podsumowania odbytych 

praktyk. Godziny te są dokumentowane w Dzienniku Praktyk. 

b) praktyka asystencka – semestr II (120 godzin) i semestr III (120 godzin) 

Praktyka asystencka ma na celu współuczestniczenie studenta w projektowaniu  

i prowadzeniu sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

resocjalizacyjnych, profilaktycznych oraz zadań realizowanych przez nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów w instytucjach, placówkach i organizacjach realizujących 

zadania z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr 120 godz.  
realizowane jest: 

 
a) 60 godz. realizowanych jest w placówkach  

o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, 

resocjalizacyjnym interwencyjnym (domy dziecka, 

zakłady karne, zakłady poprawcze, pogotowia 

opiekuńcze, kuratela sądowa, ośrodki interwencji 

kryzysowej, ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne 

izby dziecka, ośrodki kuratorskie, ośrodki pomocy 

rodzinie: MOPR, POPR, ośrodki pomocy społecznej: 

MOPS, GOPS, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki leczenia 

uzależnień, placówki wsparcia dziennego: świetlice 

środowiskowe, świetlice szkolne, świetlice 

terapeutyczne, ogniska wychowawcze, środowiskowe 

domy samopomocy, poradnie profilaktyczno-

terapeutyczne, szkoły (pedagog szkolny), 

b) 40 godz. realizowanych jest w instytucjach 

bezpieczeństwa publicznego (Policja, Straż Miejska, 

Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo 

Medyczne, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo 

Powiatowe - w wydziałach dotyczących zarządzania 

kryzysowego i ochrony ludności oraz bezpieczeństwa 

publicznego), 

c) 15 godz. przeznaczonych jest na samodoskonalenie 

studenta, 

d) 5 godz. przeznaczonych jest na spotkania z 

koordynatorem ds. kształcenia praktycznego dla 

kierunku pedagogika Tarnowskiej Szkoły Wyższej w 

celu omówienia przygotowania Studenta do odbycia, 

ewaluacji i podsumowania odbytych praktyk. Godziny 

te są dokumentowane w Dzienniku Praktyk. 

 
 

III semestr 120 godz.  
realizowane jest: 

 
a) 60 godz. realizowanych jest w placówkach  

o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, 

resocjalizacyjnym, interwencyjnym (domy dziecka, 

zakłady karne, zakłady poprawcze, pogotowia 

opiekuńcze, kuratela sądowa, ośrodki interwencji 

kryzysowej, ośrodki szkolno-wychowawcze, 

policyjne izby dziecka, ośrodki kuratorskie, ośrodki 

pomocy rodzinie: MOPR, POPR, ośrodki pomocy 

społecznej: MOPS, GOPS, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

ośrodki leczenia uzależnień, placówki wsparcia 

dziennego: świetlice środowiskowe, świetlice 

szkolne, świetlice terapeutyczne, ogniska 

wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy, 

poradnie profilaktyczno-terapeutyczne, szkoły 

(pedagog szkolny), 

b) 40 godz. realizowanych jest w instytucjach 

bezpieczeństwa publicznego (Policja, Straż 

Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, Urząd Miasta, Urząd 

Gminy, Starostwo Powiatowe - w wydziałach 

dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony 

ludności oraz bezpieczeństwa publicznego), 

c) 15 godz. przeznaczonych jest na 

samodoskonalenie     studenta, 

d) 5 godz. przeznaczonych jest na spotkania  

z koordynatorem ds. kształcenia praktycznego dla 

kierunku pedagogika Tarnowskiej Szkoły Wyższej 

w celu omówienia przygotowania Studenta do 

odbycia, ewaluacji i podsumowania odbytych 

praktyk. Godziny te są dokumentowane  

w Dzienniku Praktyk. 



 

 

c) praktyka doskonaląca – semestr IV (120 godzin) 

Praktyka doskonaląca ma na celu potwierdzenie umiejętności studenta nabytych 

podczas studiów oraz dotychczasowych praktyk w samodzielnym planowaniu  

i organizowaniu działań resocjalizacyjnych oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego:  

• 55 godz. realizowanych jest w placówkach o charakterze opiekuńczo-

wychowawczym, resocjalizacyjnym, interwencyjnym (domy dziecka, zakłady karne, 

zakłady poprawcze, pogotowia opiekuńcze, kuratela sądowa, ośrodki interwencji 

kryzysowej, ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, ośrodki 

kuratorskie, ośrodki pomocy rodzinie: MOPR, POPR, ośrodki pomocy społecznej: 

MOPS, GOPS, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii, ośrodki leczenia uzależnień, placówki wsparcia dziennego: świetlice 

środowiskowe, świetlice szkolne, świetlice terapeutyczne, ogniska wychowawcze, 

środowiskowe domy samopomocy, poradnie profilaktyczno-terapeutyczne, szkoły 

(pedagog szkolny), 

• 40 godz. realizowanych jest w instytucjach bezpieczeństwa publicznego (Policja, 

Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe – w wydziałach dotyczących 

zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz bezpieczeństwa publicznego), 

• 20 godz. przeznaczonych jest na samodoskonalenie studenta; przygotowanie się 

do prowadzenia, opracowanie zadań i wykonanie pomocy i materiałów; 

• 5 godz. przeznaczonych jest na spotkania z koordynatorem ds. kształcenia 

praktycznego dla kierunku pedagogika Tarnowskiej Szkoły Wyższej w celu 

omówienia przygotowania studenta do odbycia, ewaluacji i podsumowania odbytych 

praktyk. Godziny te są dokumentowane w Dzienniku Praktyk. 

4. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w terminie, Dziekan 

Wydziału w porozumieniu z koordynatorem ds. kształcenia praktycznego może na 

pisemny wniosek studenta zezwolić na jej realizację poprzez indywidualny tok 

praktyk.  

 

 

 

 
 



 

 

IV. OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

1. W ramach praktyki zawodowej student zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika 

Praktyk (wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji);   

1) do Dziennika Praktyk student zobowiązany jest załączyć po odbyciu całości 

praktyk: 

a) 10 scenariuszy obserwowanych zajęć; 

b) 10 konspektów prowadzonych zajęć. 

2. Po zakończeniu każdej praktyki student zobowiązany jest uzyskać od opiekuna 

praktyk opinii o przebiegu praktyk (wzór stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji). 

3. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez studenta koordynatorowi  

ds. kształcenia praktycznego kompletu dokumentów potwierdzających przebieg 

praktyk wraz z kartą samooceny studenta (wzór stanowi załącznik nr 2  

do Instrukcji). 

4. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje koordynator ds. kształcenia praktycznego, 

po spełnieniu przez studenta wszystkich wymagań opisanych w niniejszej Instrukcji. 

5. W szczególnych przypadkach student może, po zaopiniowaniu przez koordynatora 

ds. kształcenia praktycznego, zwrócić się do Dziekana Wydziału o zmianę warunków 

zaliczenia praktyki. 

6. Student zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania ustaleń niniejszej Instrukcji; 

2) przedstawienia Instrukcji opiekunowi praktyk; 

3) dokumentowania powyższych ustaleń zgodnie z zapisem niniejszej 

Instrukcji. 

 

 

 
 


