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Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 

Wydział Nauk Społecznych 

 

 

Kierunek: Praca socjalna 

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI –

PRACOWNIK SOCJALNY 

 

 

Wstęp 

 

Studenci kierunku Praca socjalna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w 

Białymstoku zobowiązani są do odbycia w toku 3-letnich studiów I stopnia (licencjackich) 

praktyki studenckiej w łącznym wymiarze 240 godzin: 

1) 120 godz. na II roku (począwszy od 2. semestru); 

2) 120 godz. na III roku (w 1. lub 2. semestrze). 

Praktyka może być realizowana także w trakcie przerwy semestralnej.  

Praktyka może odbywać się tylko pod opieką pracownika socjalnego. 
 

Miejsce odbywania praktyki: 

 

Studenci II roku studiów zobowiązani są do odbycia praktyki w dwóch typach placówek 

działających w systemie pomocy społecznej, pod opieką pracownika socjalnego: 

60 godz. – w domu pomocy społecznej (DPS), 

60 godz. – w ośrodku pomocy społecznej (OPS, MOPS, GOPS) lub powiatowym 

centrum pomocy rodzinie (PCPR, MOPR). 

Studenci III roku zobowiązani są do odbycia 120 godz. praktyki w placówkach pomocy 

społecznej lub placówkach pomocowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe 

lub kościelne, pozostając pod opieką pracownika socjalnego i uczestnicząc w realizacji 

zadań należących do jego obowiązków. 
Praktyka studentów III roku może być realizowana w placówkach systemu pomocy 

społecznej (ośrodki pomocy społecznej (OPS, MOPS, GOPS), powiatowe centra pomocy 

rodzinie (PCPR, MOPR), domy pomocy społecznej (DPS), środowiskowe domy 

samopomocy (ŚDS), ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze) 

oraz w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe i kościelne, prowadzące 

działalność o charakterze pomocowym (wspierające osoby i rodziny w trudnej sytuacji 

życiowej).  

 

Cele praktyki: 

 

Kształtowanie kompetencji zawodowych pracownika socjalnego, a w szczególności: 

1) zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i strukturą organizacyjną wybranych 

placówek działających w systemie pomocy społecznej oraz w obszarze organizacji 

pozarządowych,  
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2) umożliwienie zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas 

zajęć na uczelni, 

3) praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w charakterze pracownika 

socjalnego, 

4) zapoznanie się z podejmowanymi działaniami w zakresie pracy socjalnej, a  w 

szczególności: 

- poznanie problemów i struktury społecznej klientów (mieszkańców, wychowanków) 

placówki; 

- diagnozowanie problemów i zjawisk będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej   

osób i rodzin; 

- stosowanie metod i technik interwencji socjalnej; 

- przywracanie lub podtrzymywanie właściwych relacji między jednostkami a ich 

środowiskiem; 

- pobudzanie samodzielności klientów. 

 

Organizacja i przebieg praktyki: 

 

1. Student jest zobowiązany do zgłoszenia się do dyrektora (kierownika) wybranej 

placówki w dniu rozpoczęcia praktyki, celem skierowania go do pracownika 

socjalnego – opiekuna, który jest jego bezpośrednim przełożonym w okresie trwania 

praktyki. 

2. Szczegółowy plan odbywania praktyki student ustala z opiekunem praktyki z ramienia 

placówki, w której praktyka jest realizowana, jest on zależny od godzin pracy 

placówki, możliwości opiekuna praktyki oraz odbywającego praktykę studenta. 

3. Opiekun praktyki - pracownik socjalny na bieżąco omawia ze studentem przebieg i 

wyniki jego całodziennej pracy. 

4. W czasie odbywania praktyki student podlega obowiązującej w placówce dyscyplinie 

pracy. Cechować go powinna solidność i sumienność w wykonywaniu powierzonych 

mu obowiązków 

 

Zakres praktyki: 
 

W czasie praktyki student powinien wykonać następujące zadania:  

1. Poznanie zakresu działalności placówki, w tym:  

 struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki,  

 zasad finansowania działalności, 

 aktów prawnych regulujących funkcjonowanie danej placówki, 

 dokumentacji prowadzonej przez pracownika socjalnego, 

 celów i zadań realizowanych przez placówkę, 

 form i metod pracy stosowanych przez kadrę zatrudnioną w instytucji,  

 kadry, organizacji pracy, programu i planu działania, zakresu czynności należących do jej 

obowiązków, 

 zasad współpracy z partnerami lokalnymi. 

2. Poznanie podopiecznych (mieszkańców, wychowanków) danej placówki – 

specyfiki ich potrzeb, problemów, form współpracy z pracownikiem 

socjalnym i innymi pracownikami. 

3. Dokonanie analizy środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania placówki: 

 terenu działania,  

 mapy potrzeb i zasobów środowiska lokalnego,  
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 zasad i możliwości współpracy z partnerami lokalnymi.  

4. Angażowanie się we wszystkie czynności zawodowe wynikające ze specyfiki kształcenia w 

zawodzie pracownika socjalnego.  

 

Student będący na praktyce zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę, a w szczególności do: 

 zdobywania doświadczenia zawodowego,  

 ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej i służbowej oraz postępowania zgodnego z 

zasadami etyki, w trosce o dobro klienta i jego rodziny,  

 przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wszystkich zasad 

obowiązujących w danej placówce wynikających ze specyfiki jej funkcjonowania.  

 

Ponadto zaleca się, aby student: 

 

1. Samodzielnie prowadził różnego rodzaju działania wchodzące w zakres zadań 

pracownika socjalnego (uprzednio uzgodnione i skonsultowane z opiekunem 

praktyki), w szczególności nawiązywał kontakt z klientami (mieszkańcami, 

wychowankami) placówki. 

2. Uczestniczył w szkoleniach, warsztatach, projektach, konferencjach, organizowanych 

przez placówkę w czasie trwania praktyki. 

3. Angażował się w działania placówki oraz pomagał w opracowywaniu materiałów 

instruktażowych, ulotek, informatorów, broszur, badań własnych palcówki itp. 

4. Pozyskał informacje na temat zapotrzebowania klientów na usługi danej placówki 

(badania, ankiety, wywiady). 

 

Dokumentacja praktyki: 

 

1. Student opracowuje pisemnie charakterystykę placówki. 

2. Student opracowuje katalog najczęściej spotykanych problemów, z którymi zgłaszają 

się klienci.  

3. Student prowadzi Dziennik praktyki, w którym codziennie odnotowuje harmonogram 

swoich zajęć. 

4. Opiekun praktyki potwierdza w Dzienniku, w miejscu do tego przeznaczonym, 

wszystkie czynności wykonywane przez studenta. 

5. Oceny pracy studenta podczas odbywania praktyki dokonuje opiekun praktyki z 

ramienia instytucji, w której praktyka jest realizowana; ocena wyrażana jest w postaci 

krótkiej opinii o pracy i postawie studenta w czasie odbywania praktyki, którą wpisuje 

na końcowych stronach Dziennika. 

6. Swoją opinię na temat przebiegu praktyki może także wyrazić student (w Dzienniku w 

miejscu do tego przeznaczonym). 

7. Student uzyskuje w Dzienniku potwierdzenie rozpoczęcia i zakończenia praktyki 

(pieczątka placówki i podpis jej dyrektora (kierownika) oraz opiekuna praktyki z 

ramienia placówki). 

8. Wypełniony Dziennik student przedkłada w Rektoracie NWSP w pierwszym tygodniu 

po zakończeniu praktyki. 

9. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie wpisu w Dzienniku praktyki i 

w indeksie przez opiekuna praktyki z ramienia NWSP w Białymstoku na podstawie 

przedłożonego przez studenta Dziennika praktyki w terminach zgodnych z organizacją 

roku akademickiego: 
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 na II roku studiów licencjackich Dzienniki  powinny zostać złożone po odbyciu 

praktyki, najpóźniej do 15. września przed rozpoczęciem III roku studiów,  

 studenci III roku (lub studenci realizujący różnice programowe na studiach 

magisterskich) - nie później niż do 31. maja. 


