
 

 

INSTRUKCJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  

STUDIA: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

 

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 wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach (wychowanie 

przedszkolne) i szkołach podstawowych (edukacja wczesnoszkolna). 

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. Ogólne cele praktyk obejmują: 

1) poznanie specyfiki, zasad organizacji pracy i funkcjonowania placówek 

przedszkolnych i szkół podstawowych do pracy w których przygotowywani  

są studenci: 

a) nabycie umiejętności obserwacji zajęć/lekcji, a także ich planowania, 

prowadzenia i dokumentowania; 

b) nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i własnej oraz jej efektów; 

c) nabycie umiejętności analizy pracy ucznia (dziecka), w tym rozpoznawania 

i zbierania informacji dotyczących bieżących potrzeb indywidualnych  

i zainteresowań uczniowskich oraz potrzeb uczniów (dzieci) ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

d) poznanie problemów wychowawczych i edukacyjnych występujących  

w danej placówce; 



 

 

e) kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia, rzetelności  

i sumienności w podejściu do uczniów (wychowanków) i w wykonywaniu 

własnej pracy oraz gotowości do współpracy z innymi uczestnikami 

procesów dydaktycznowychowawczych; 

f) budowanie więzi z przyszłym środowiskiem pracy; 

g) kształtowanie umiejętności identyfikowania się z zawodem. 

 

III. ORGANIZACJA I RODZAJE PRAKTYK 

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

240 godzin o wartości 10 punktów ECTS. 

2. Dziennie czas trwania praktyk wynosi nie więcej niż 3 godzin. 

3. Rodzaje praktyk: 

1) praktyka śródroczna – ogólnopedagogiczna ma na  celu zapoznanie studenta 

ze sposobem funkcjonowania,  zasadami organizacji pracy, oraz zadaniami 

realizowanymi przez; szkołę, przedszkole, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczną lub/i pedagoga szkolnego oraz współuczestniczenie studenta  

w projektowaniu, prowadzeniu, analizie i obserwacji sytuacji dydaktycznych, 

wychowawczo – opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych oraz zadań 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów w szkole, przedszkolu,  poradni 

psychologiczno – pedagogicznej; 

➢ realizowana jest zgodnie z poniższym planem: 

a) II rok trzeci semestr obejmuje 30 godzin łącznie z czego: 

✓ 10 godzin realizowanych w przedszkolu masowym lub integracyjnym; 

✓ 10 godzin realizowanych w szkole podstawowej masowej lub integracyjnej; 

✓ 10  godzin w Poradni psychologiczno – pedagogicznej lub/i pedagoga 

szkolnego; 

W trakcie praktyki śródrocznej – ogólnopedagogicznej student zapoznaje się  

z sposobem funkcjonowania przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno –

pedagogicznych. Poznaje organizację ich pracy oraz sposób prowadzenia 

dokumentacji. Poznaje realizowane zadania opiekuńczo – wychowawcze dydaktyczne, 

diagnostyczne i terapeutyczne, charakterystyczne dla przedszkola, szkoły i poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz środowisko w jakim działają.  



 

 

Zapoznaje się z zasadami organizacji przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno – 

pedagogicznych w tym podstawowymi zadaniami, obszarami działalności, procedurami 

organizacyjnymi, podziałem kompetencji jak i planowaniem pracy i systemem kontroli. 

Poznaje specyficzne dla przedszkola, szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej 

działania zawodowe nauczyciela oraz jego warsztat pracy. Nabywa umiejętności 

wyciągania wniosków z obserwacji grupy przedszkolnej i klasy szkolnej, zachowań  

i aktywności dzieci lub uczniów w czasie zajęć, z uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrafi analizować zdarzenia wychowawczo - 

opiekuńcze i edukacyjne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk 

zawodowych. Jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk 

zawodowych oraz z nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy jak również 

praktycznego stosowania zasad bezpieczeństwa dzieci lub uczniów w przedszkolu, 

szkole lub poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

2) praktyka śródroczna wychowawczo – dydaktyczna ma na celu poznanie 

codziennej roli nauczyciela w organizowaniu środowiska wychowania i uczenia 

się dzieci lub uczniów oraz jego warsztatu pracy; 

➢ realizowana jest zgodnie z poniższym planem: 

II rok trzeci semestr obejmuje 10 godzin łącznie z czego: 

✓ 5  godzin realizowanych w przedszkolu masowym lub integracyjnym; 

✓ 5 godzin realizowanych w szkole podstawowej masowej lub integracyjnej; 

a. II rok czwarty semestr obejmuje 20 godzin łącznie z czego: 

✓ 10  godzin realizowanych w przedszkolu masowym lub integracyjnym; 

✓ 10 godzin realizowanych w szkole podstawowej masowej lub integracyjnej; 

W trakcie praktyki śródrocznej wychowawczodydaktycznej student poznaje 

kontekstowość, otwartość i zmienność codziennych działań wychowawczych  

i dydaktycznych nauczyciela. Kształtuje umiejętność wykorzystywania  wiedzy 

pedagogicznej  i przedmiotowej  do samodzielnego planowania i realizowania pracy 

wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej (w skali 

rocznej, tygodniowej i dziennej), a także projektowania i prowadzenia działań 

wychowawczo – dydaktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej. Potrafi poddać 

refleksji i ocenić skuteczność swoich działań edukacyjnych pod kątem realizacji celów 

wychowania i kształcenia oraz stosowanych metod i środków dydaktycznych. Rozwija 

swoje przygotowania merytorycznego we współpracy z nauczycielami i specjalistami. 



 

 

3) praktyka ciągła ma na celu  potwierdzenie umiejętności studenta nabytych 

podczas studiów oraz dotychczasowych praktyk w samodzielnym planowaniu  

i organizowaniu działań edukacyjnych; 

➢ realizowana jest zgodnie z poniższym planem: 

a. II rok czwarty semestr obejmuje 20 godzin łącznie z czego: 

✓ 10  godzin realizowanych w przedszkolu masowym lub integracyjnym; 

✓ 10 godzin realizowanych w szkole podstawowej/ masowej lub integracyjnej 

/klasach I – III; 

b. III rok  piąty semestr obejmuje 40 godzin łącznie z czego: 

✓ 20  godzin realizowanych w przedszkolu masowym lub integracyjnym; 

✓ 20 godzin realizowanych w szkole podstawowej/ masowej lub 

integracyjnej/ klasach I – III; 

c. III rok  szósty semestr obejmuje 40 godzin łącznie z czego: 

✓ 20  godzin realizowanych w przedszkolu masowym lub integracyjnym; 

✓ 20 godzin realizowanych w szkole podstawowej /masowej lub integracyjnej 

/klasach I – III; 

d. IV rok  siódmy semestr obejmuje 40 godzin łącznie z czego: 

✓ 20  godzin realizowanych w przedszkolu masowym lub integracyjnym; 

✓ 20 godzin realizowanych w szkole podstawowej /masowej lub integracyjnej 

/klasach I – III; 

e. IV rok  ósmy semestr obejmuje 40 godzin łącznie z czego: 

✓ 20  godzin realizowanych w przedszkolu masowym lub integracyjnym; 

✓ 20 godzin realizowanych w szkole podstawowej /masowej lub integracyjnej 

/klasach I – III; 

W trakcie praktyki ciągłej student poznaje praktyczne zasady samodzielnego 

planowania i realizowania pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu i klasach 

I – III szkoły podstawowej. Stosuje posiadaną wiedzę teoretyczną i przedmiotową do 

realizacji podjętych zadań opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych w czasie 

praktyki oraz planuje i realizuje działania wychowawczo - dydaktyczne w przedszkolu  

i klasach I–III szkoły podstawowej, pod kierunkiem nauczyciela z odpowiednim 

doświadczeniem zawodowym.  

 



 

 

Poddaje refleksji i identyfikuje spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako 

sytuacje wychowawczo – dydaktyczne i wykorzystuje je w czasie prowadzonych zajęć. 

Rozwija swoje przygotowanie merytoryczne we współpracy z nauczycielami  

i specjalistami. 

4) Student może realizować praktyki zawodowe w systemie indywidualnym bądź 

grupowym. 

5) Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia danego semestru w roku 

akademickim. 

6) 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). 

2. Do Dziennika Praktyk student zobowiązany jest załączyć po odbyciu całości 

praktyk: 

a) 15 scenariuszy obserwowanych działań; 

b) 20 konspektów prowadzonych zadań. 

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

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

4. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez studenta Koordynatorowi  

ds. praktyk i kształcenia praktycznego uporządkowanego, trwale spiętego 

kompletu dokumentów potwierdzających przebieg praktyk wraz z Kartą 

Zaliczenie praktyk oraz Kartą Samooceny Studenta (wzór stanowi załącznik 

nr 4 oraz załącznik nr 2 do Instrukcji). 

5. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Koordynator ds. praktyk i kształcenia 

praktycznego, po spełnieniu przez studenta wszystkich wymagań opisanych  

w niniejszej Instrukcji; 

 

  



 

 

6. W szczególnych przypadkach student może, po zaopiniowaniu przez 

Koordynatora ds. praktyk i kształcenia praktycznego, zwrócić się do Dziekana 

Wydziału o zmianę warunków zaliczenia praktyki. 

7. Student zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania ustaleń niniejszej Instrukcji; 

2) przedstawienia Instrukcji opiekunowi praktyk w zakładzie pracy; 

3) dokumentowania powyższych ustaleń zgodnie z zapisem niniejszej 

Instrukcji.  

 

 

 
 


