
 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI – 

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ RESOCJALIZACJA 

I rok, studia drugiego stopnia 

 

Wstęp 

1. Studenci resocjalizacji, studiów drugiego stopnia powinni odbyć studencką 

praktykę zawodową w wymiarze 240 godzin (12 tygodni). Dopuszcza się odbycie 

praktyki w dwóch częściach tj. 120 (na I roku) +120 godzin (na II roku). 

2. Tygodniowy wymiar praktyk wynosi 20 godzin dydaktycznych. 

3. Praktykę studenci mogą odbywać w placówkach systemu resocjalizacji: w 

zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, 

schroniskach dla nieletnich, sądach rodzinnych – kuratorzy sądowi, Kuratorskich 

Ośrodkach Pracy z Młodzieżą, Szkolnych Ośrodkach Socjoterapii, zakładach 

poprawczych, Policji (związek z resocjalizacją). 

4. Z częściowego odbycia praktyki może być zwolniony student, który odbył 

praktykę na studiach pierwszego stopnia (czyli 240 – 150- do odbycia 90 godzin 

praktyki tj. 4- 5 tygodni) lub całkowitego zwolnienia z praktyki w przypadku 

pracy zawodowej (tj. zatrudnienia na umowę o pracę) zgodnie ze specjalnością 

kształcenia. Może nim być: wychowawca zatrudniony w wyżej wymienionej 

placówce systemu resocjalizacji; wychowawca internatu przy wyżej wymienionej 

placówce systemu resocjalizacji; kurator sądowy (zawodowy lub społeczny); 

funkcjonariusz Policji (związany z systemem resocjalizacji); funkcjonariusz 

Służby Więziennej - na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu w wyżej 

wymienionej placówce systemu resocjalizacji, socjoterapeuta zatrudniony w 

placówce systemu resocjalizacji; kadra pedagogiczna (nauczyciel, w tym 

nauczyciel zawodu) zatrudniona w placówce systemu resocjalizacji; sekretarz 

sądowy (pod warunkiem, że zakres jego obowiązków dotyczy problemów 

resocjalizacji). Osoby te powinny złożyć podanie do Dziekana o (częściowe) 

zwolnienie z praktyki wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu (okres zatrudnienia, 

stanowisko, zakres obowiązków) w wyżej wymienionej placówce. 

5. Praktykę uzupełniającą w całości można odbyć na I roku studiów po złożeniu 

stosownego podania do opiekuna praktyk. 

 

Cele praktyki 

1. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania, organizacją i specyfiką danej instytucji. 

2. Zdobycie wiedzy o zakresie uprawnień i obowiązków pracowników danej instytucji. 

3. Kształtowanie kompetencji zawodowych, a w szczególności: 

 dokonywania diagnozy resocjalizacyjnej, 

 stosowania metod i technik resocjalizacyjnych, 

 sporządzania programu przygotowania do readaptacji. 

4. Praktyczne sprawdzenie i wykorzystanie nabytej przez studentów wiedzy oraz 

umiejętności w realizacji zadań instytucji. 

5. Nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy danej instytucji. 

 

Organizacja i przebieg praktyki 

1. Student jest zobowiązany do zgłoszenia się do dyrektora/kierownika instytucji 

wraz ze skierowaniem na praktykę. 

2. Student odbywa praktykę pod kierunkiem opiekuna, który jest bezpośrednim 

przełożonym w czasie jej trwania. 



3. W czasie odbywania praktyki student podlega obowiązującej w instytucji 

dyscyplinie pracy. 

 

Program praktyki 

1. Zapoznanie się z zakresem działalności placówki, w tym z aktami prawnymi 

regulującymi jej funkcjonowanie, celami i zadaniami realizowanymi przez nią oraz 

formami i metodami resocjalizacji stosowanymi przez kadrę zatrudnioną w danej 

instytucji. 

2. Poznanie kadry, organizacji pracy, programów i planów działania, obowiązków 

zawodowych w warunkach szczególnych. 

3. Zebranie informacji o osobach resocjalizowanych (głównie symptomy zaburzeń w 

zachowaniu, okoliczności i rodzaj popełnionego przestępstwa, materialno-

organizacyjne warunki odbywania kary, udział w programach korekcyjno-

resocjalizacyjnych, działalności edukacyjno-kulturalnej, prognozy zachowania w 

przyszłości, możliwości pomocy i wsparcia społecznego po opuszczeniu zakładu). 

4. Uczestniczenie we wszystkich czynnościach zawodowych wynikających ze specyfiki 

kształcenia z zakresu resocjalizacji. 

 

Dokumentacja praktyki 

1. Student prowadzi Dziennik praktyk, w którym codziennie powinien opisywać 

wykonywane czynności oraz uwagi o ich realizacji. 

2. Opiekun praktyki w instytucji potwierdza w dzienniczku praktyk, w miejscu do tego 

przeznaczonym, wszystkie czynności wykonane przez studenta, a na zakończenie 

praktyki sporządza opinię i wystawia ocenę (5, 4+, 4, 3+, 3). 

3. W przypadku niezaliczenia praktyki opiekun wpisuje ocenę niedostateczną, co 

zobowiązuje studenta do ponownego odbycia praktyki w wymaganym wymiarze 

godzin. 

4. Odbycie praktyk w dzienniczku praktyki stwierdza dyrektor/kierownik instytucji. 

5. Wypełniony i potwierdzony przez dyrektora/kierownika instytucji dzienniczek praktyk 

student przedkłada w Rektoracie po zakończeniu praktyki najpóźniej przed końcem 

I roku uzupełnienie praktyki 90 godzin praktyki tj. 4- 5 tygodni, lub przy zmianie 

specjalności (120 godzin- tj. 6 tygodni) oraz przed końcem II roku (120 godzin- tj. 6 

tygodni). 

6. Zaliczeniem praktyki jest wpisanie oceny w protokole, w Dzienniku praktyk 

i Wirtualnym Dziekanacie przez opiekuna praktyk lub osobę wskazaną przez Rektora. 

Na ocenę z praktyki składają się: ocena wystawiona przez opiekuna praktyk z 

ramienia instytucji oraz ocena z przedstawionej dokumentacji przebiegu praktyki 

(Dziennika praktyk). 



 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI – 

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ  

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 

I rok studia drugiego stopnia  

 

Wstęp 

1. Studenci studiów II stopnia na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 

powinni odbyć praktyki w przedszkolu i szkole podstawowej w kl. I– III w wymiarze 240 

godzin pomniejszonych o godziny praktyki zaliczonej na ocenę na studiach I stopnia: 

 absolwenci studiów I stopnia specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 

z NWSP, którzy odbyli praktykę w wymiarze 150 godzin po przestawieniu 

stosownego podania opiekunowi praktyk są zobowiązani do odbycia praktyki w 

wymiarze 90 godzin (tj. 4-5 tygodni) w dwóch częściach (45 godzin w przedszkolu 

oraz 45 godzin w szkole podstawowej w klasach I-III)-moduł dydaktyczny, 

 absolwenci studiów I stopnia specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 

z innych uczelni, którzy odbyli praktykę w wymiarze mniejszym niż 240 godzin po 

przestawieniu stosownego podania opiekunowi praktyk są zobowiązani do odbycia 

praktyki uzupełniającej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji studenta, 

 zgodnie z Regulaminem praktyk (§ 5) studenci, którzy pracują zgodnie ze studiowaną 

specjalnością mogą ubiegać się o zwolnienie z praktyki, adekwatnie do miejsca pracy: 

 studenci zatrudnieni w placówkach przedszkolnych w charakterze nauczyciela 

wychowania przedszkolnego drugą część praktyki w wymiarze wskazanym przez 

opiekuna praktyk odbywają w klasach I-III szkoły podstawowej (moduł dydaktyczny), 

 studenci zatrudnieni w klasach I – III szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela 

kształcenia zintegrowanego drugą część praktyki w wymiarze wskazanym przez 

opiekuna praktyk odbywają w placówkach przedszkolnych (moduł dydaktyczny). 

2. Tygodniowy wymiar praktyki wynosi 20 godzin. 

3. Praktykę uzupełniającą w całości można odbyć na I roku studiów po złożeniu stosownego 

podania do opiekuna praktyk. 

 

Cele praktyki 

1. Poznanie celów, zadań, metod, form i wyników pracy danej szkoły lub placówki. 

2. Zdobycie orientacji o całokształcie czynności zawodowych pracowników danej 

instytucji.  

3. Poznanie problemów i struktury społecznej podopiecznych placówki. 

4. Zastosowanie, weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów 

w praktycznej działalności placówki. 

5. Nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy danej instytucji. 

 

Organizacja i przebieg praktyki  

1. Student jest zobowiązany do zgłoszenia się do Dyrektora szkoły/przedszkola w dniu 

rozpoczęcia praktyki celem skierowania do nauczyciela – opiekuna, który jest jego 

bezpośrednim przełożonym w czasie trwania praktyki.  

2. Nauczyciel – opiekun ustala ze studentem szczegółowy plan zajęć zgodnie ze 

wskazaniami instrukcji, z tym iż w pierwsze dni nie prowadzi samodzielnie zajęć. 

3. Samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta powinno być poprzedzone 

zapoznaniem z podstawową dokumentacją placówki, poznaniem warsztatu pracy 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i obserwacją całodziennych zajęć. 

4. Codziennie po zajęciach nauczyciel – opiekun omawia ze studentem przebieg i wyniki 

jego całodziennej pracy. Tematem omówienia powinna być przede wszystkim każde 



hospitowane lub przeprowadzone przez studenta zajęcia. W wypadku hospitowania 

przez studenta zajęć u innego nauczyciela, w omówieniu uczestniczy również ten 

nauczyciel. Po przeprowadzonych zajęciach student wpisuje pod scenariuszem zajęć 

uwagi i zalecenia nauczyciela – opiekuna, dotyczące ich prowadzenia. Uwagi te 

powinny być przedyskutowane w czasie omawiania zajęć. Następnie student wpisuje 

pod scenariuszem własny komentarz do przeprowadzonych zajęć.  

5. W czasie odbywania praktyki student podlega obowiązującej w szkole/przedszkolu 

dyscyplinie pracy. Cechować go powinna solidność i sumienność w wykonywaniu 

swoich obowiązków.  

 

Tematyka praktyki uzupełniającej (przykład dotyczy 90 godzin)
1
: 

Praktyka w zakresie dydaktycznym –90 godzin (45 godzin w przedszkolu i 45 godzin 

w szkole podstawowej w klasach I-III)  

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez: 

1) obserwowanie we wszystkich grupach wiekowych/w kl. I, kl. II i kl. III (6 godzin tj. po 

2 godziny w różnych grupach wiekowych i 6 godzin tj. po 2 godziny w każdej klasie): 

a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego 

zajęć oraz aktywności uczniów, 

b) toku metodycznego zajęć, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz 

wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, 

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko/ uczeń oraz interakcji między 

dziećmi w toku zajęć zintegrowanych, 

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupie/klasie, ich 

prawidłowości i zakłóceń, 

e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania dzieci/uczniów oraz różnicowania poziomu 

aktywności poszczególnych uczniów, 

f) sposobu oceniania uczniów, 

g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, 

h) dynamiki i klimatu społecznego grupy/klasy, ról pełnionych przez dzieci/uczniów, 

zachowania i postaw wychowanków, 

i) funkcjonowania i aktywności w czasie zajęć poszczególnych dzieci/uczniów, 

z uwzględnieniem dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci / 

uczniów szczególnie uzdolnionych, 

j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 

i zachowania dyscypliny, 

k) organizacji przestrzeni w sali/klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, 

wyposażenie, dekoracje). 

2) współdziałanie z opiekunem praktyk (4 godzin w przedszkolu i 4 godzin w szkole) w: 

a) planowaniu zajęć w każdej grupie wiekowej w przedszkolu (3-4-5-6-latków) /zajęć 

zintegrowanych w kl. I, kl. II i kl. III (opracowywanie scenariuszy zabaw lub zajęć),  

b) organizowaniu pracy w grupach, 

c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, 

d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy 

dydaktycznej, 

e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów (sprawdzanie zeszytów, sprawdzianów, pracy 

indywidualnej, ocena bieżąca wybranych umiejętności np. czytania), 

f) podejmowaniu działań na rzecz dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

g) organizowaniu przestrzeni sali/klasy, 

                                                 
1
 Podano na przykładzie grupy, która odbyła 150 godzin praktyki na studiach I stopnia.  

W przypadku studentów, którzy odbyli inny wymiar praktyki opiekun praktyk na złożonym podaniu po 

zapoznaniu się z sytuacją studenta określi obowiązujący wymiar godzin i zakres praktyki. 



h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

i) podejmowaniu innych działań, np. udział w posiedzeniu rady pedagogicznej, zespołu 

wychowawczego, udział w szkoleniach w ramach WDN (Wewnętrznego Doskonalenia 

Nauczycieli), w spotkaniu z rodzicami, udział w zajęciach otwartych itp. 

3) pełnienie roli nauczyciela (30 godzin tj. po 10 godzin w różnych grupach wiekowych 

i 30 godzin tj. po 10 godzin w każdej klasie), w szczególności: 

a) planowanie zajęć, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków 

dydaktycznych, 

b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, klasy oraz dynamiki grupy, 

c) organizację i prowadzenie zajęć / zabaw w oparciu o samodzielnie opracowane 

scenariusze, 

d) wykorzystywanie w toku zajęć środków multimedialnych i technologii informacyjnej, 

e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku zajęć do poziomu rozwoju dzieci/ uczniów, 

f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania dzieci/uczniów, rozwijanie 

umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej, 

g) organizację pracy dzieci/uczniów w grupach zadaniowych, 

h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń dzieci/ uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci/ uczniów, badanie osiągnięć 

edukacyjnych, diagnoza gotowości szkolnej, 

j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z dziećmi/uczniami (w tym uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 

k) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem 

oraz specjalistami pracującymi z dziećmi /uczniami. 

4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych (5 godzin w przedszkolu i 5 godzin w szkole), w tym: 

a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich 

mocnych i słabych stron), 

c) ocenę przebiegu prowadzonych zajęć zintegrowanych oraz realizacji zamierzonych celów, 

d) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć 

zintegrowanych. 

 

Zaleca się, aby student:  

1. Poznał dokumentację pracy przedszkola/ szkoły poprzez rozmowę z dyrektorem, 

pedagogiem szkolnym, bibliotekarzem, wychowawcą świetlicy, logopedą, terapeutą, 

opiekunem praktyki itp., jeżeli takiej wiedzy nie zdobył na praktyce na studiach I stopnia. 

2. Konsultował szczegółowy scenariusz zajęć z nauczycielem – opiekunem. Tematy zajęć 

i związane z nimi zakresy materiału student powinien znać co najmniej na 3 dni przed ich 

realizacją. Zajęcia mogą być przeprowadzone wyłącznie po zatwierdzeniu scenariusza 

przez nauczyciela, na dzień przed ich przeprowadzeniem. Nauczyciel wpisuje na 

scenariuszu akceptację. 

3. Brał udział w sprawdzaniu zeszytów przedmiotowych, prac domowych, ćwiczeń i prac 

klasowych z próbą ich oceny, oraz prowadził pracę indywidualną z dzieckiem o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych (dziecko/ uczeń słaby, uczeń zdolny).  

 

Dokumentacja praktyki 
1. Student prowadzi Dziennik praktyk, w którym codziennie powinien opisywać 

wykonywane czynności oraz uwagi o ich realizacji. 



2. Opiekun praktyki w instytucji potwierdza w dzienniczku praktyk, w miejscu do tego 

przeznaczonym, wszystkie czynności wykonane przez studenta, a na zakończenie 

praktyki sporządza opinię i wystawia ocenę (5, 4+, 4, 3+, 3). 

3. W przypadku niezaliczenia praktyki opiekun wpisuje ocenę niedostateczną, co 

zobowiązuje studenta do ponownego odbycia praktyki w wymaganym wymiarze 

godzin. 

4. Odbycie praktyk w dzienniczku praktyki stwierdza dyrektor placówki. 

5. Wypełniony i potwierdzony przez dyrektora dzienniczek praktyk student przedkłada 

w Rektoracie NWSP najlepiej po zakończeniu praktyki, do 15 czerwca (najpóźniej 

30 września). 
6. Zaliczeniem praktyki jest wpisanie oceny w dzienniku praktyk, w protokole 

i Wirtualnym Dziekanacie przez opiekuna praktyk lub osobę wskazaną przez Rektora. 

Na ocenę z praktyki składają się: ocena wystawiona przez opiekuna praktyk z 

ramienia instytucji oraz ocena z przedstawionej dokumentacji przebiegu praktyki 

(Dziennika praktyk). 



 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI – 

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ  

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA 

I rok studia drugiego stopnia  

 

Wstęp 

1. Studenci studiów II stopnia na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

powinni odbyć praktykę ciągłą w wymiarze 240 godzin (tj. 12 tygodni).  

2. Na studiach niestacjonarnych można odbyć praktykę w dwóch częściach: 

 120 godzin na pierwszym roku studiów (60 godzin tj. 3 tygodnie praktyki asystenckiej 

i 60 godzin tj. 3 tygodnie praktyki pedagogicznej); 

 120 godzin na drugim roku studiów (praktyki pedagogicznej). 

3. Dopuszcza się zaliczenie praktyki odbytej na studiach I stopnia, w przypadku 

kontynuowania studiów na tej samej specjalności: 

 absolwenci studiów I stopnia specjalności Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza 

z NWSP, którzy zaliczyli na ocenę praktykę w wymiarze 150 godzin po przestawieniu 

stosownego podania opiekunowi praktyk są zobowiązani do odbycia praktyki 

w wymiarze 90 godzin. 

 absolwenci studiów I stopnia specjalności Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza 

z innych uczelni, którzy zaliczyli na ocenę praktykę w wymiarze mniejszym niż 240 

godzin po przestawieniu stosownego podania opiekunowi praktyk są zobowiązani do 

odbycia praktyki uzupełniającej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji studenta.  

 studenci, którzy rozpoczęli pracę zgodnie ze studiowaną specjalnością mogą ubiegać 

się o całkowite zwolnienie z odbywania praktyk (Regulamin praktyk §5). 

4. Tygodniowy wymiar praktyki wynosi minimum 20 godzin. 

5. Praktykę uzupełniającą w całości można odbyć na I roku studiów po złożeniu 

stosownego podania do opiekuna praktyk. 

6. Praktyka może być realizowana w: żłobkach, świetlicach szkolnych, świetlicach 

osiedlowych, internatach, bursach, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych 

izbach dziecka, zakładach wychowawczych. Student prowadzi samodzielnie próbne zajęcia 

edukacyjne oraz wspiera wychowawcę w czynnościach wychowawczych, opiekuńczych 

i dydaktycznych. 

 

Cele praktyki 

1. Poznanie celów, zadań, metod, form i wyników pracy danej placówki/instytucji. 

2. Zdobycie orientacji o całokształcie czynności zawodowych pracowników danej 

placówki/ instytucji.  

3. Poznanie problemów i struktury społecznej podopiecznych placówki/ instytucji. 

4. Zastosowanie, weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów 

w praktycznej działalności placówki/ instytucji. 

5. Nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy danej placówki/ instytucji. 

 

Organizacja i przebieg praktyki  

1. Student jest zobowiązany do zgłoszenia się do Dyrektora placówki/ instytucji w dniu 

rozpoczęcia praktyki celem skierowania do wychowawcy – opiekuna, który jest jego 

bezpośrednim przełożonym w czasie trwania praktyki.  

2. Wychowawca – opiekun ustala ze studentem szczegółowy plan zajęć zgodnie ze 

wskazaniami z instrukcji z tym, że w pierwszym tygodniu nie prowadzi samodzielnie 

zajęć. 



3. Codziennie po zajęciach wychowawca – opiekun omawia ze studentem przebieg 

i wyniki jego całodziennej pracy.  

4. W czasie odbywania praktyki student podlega obowiązującej w placówce/instytucji 

dyscyplinie pracy. Cechować go powinna solidność i sumienność w wykonywaniu 

swoich obowiązków.  

 

Tematyka praktyki – rodzaje zajęć praktycznych studenta 

Dotyczy studentów odbywających 240 godzin praktyki 

60 godzin praktyki asystenckiej 

1. Zapoznanie z podstawową dokumentacją placówki/instytucji i sposobem jej 

opracowania i prowadzenia (15 godzin).  

2. Poznanie warsztatu pracy wychowawcy/opiekuna placówki/instytucji (np. zakres 

czynności wychowawcy/opiekuna, miesięczny plan pracy w danej grupie, dziennik 

zajęć i sposób jego prowadzenia, karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, arkusze 

obserwacji dziecka, karta pobytu wychowanka w placówce, indywidualne programy 

pracy z dzieckiem, programy wychowanków, opinie i orzeczenia PP-P itp.) (10 

godzin). 

3. Asystowanie przy całodziennych zajęciach świetlicowych/ zajęciach z zakresu 

organizacji czasu wolnego/ czynności opiekuńczych w ilości minimum 5 godzin 

dziennie (np. zapoznanie z założeniami zajęć, potrzebnymi pomocami, opieką nad 

dziećmi / młodzieżą i przygotowanie ich do zajęć; w czasie prowadzonych zajęć: 

aktywna pomoc w czynnościach związanych z przebiegiem zajęć, organizowaniu 

z dziećmi zabaw i gier, przygotowaniu wycieczek, przedstawień teatralnych, 

uroczystości, utrzymaniu porządku w sali, sprawowaniu nadzoru przy posiłkach, 

przygotowaniu potrzebnych pomocy (35 godzin). 

 

60 + 120, czyli 180 godzin praktyki pedagogicznej (najlepiej w różnych instytucjach po 

60 godzin, w kolejnych semestrach) 

1. Zapoznanie z podstawową dokumentacją placówki/ instytucji i sposobem jej 

opracowania i prowadzenia (3 x 5 godzin).  

2. Poznanie warsztatu pracy wychowawcy/ opiekuna placówki/ instytucji (3 x 5 

godzin).  
3. Obserwowanie różnych form pracy pozalekcyjnej/pozaszkolnej (np. zajęcia 

korekcyjno– kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia biblioteczne, zajęcia 

plastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne itp.) (3 x 10 godzin). 

4. Opracowanie scenariuszy zajęć i odpowiednich pomocy dydaktycznych oraz 

prowadzenie przez zajęć świetlicowych/zajęć z zakresu organizacji czasu wolnego 

w danej grupie/wspieranie wychowawcy/opiekuna w czynnościach opiekuńczych 

i zdrowotnych (np. kąpiel, posiłki, czynności samoobsługowe dzieci, ubieranie 

i nakładanie butów, leżakowanie, spacery, wycieczki, zabawy dowolne 

i zorganizowane, odrabianie pracy domowej, imprezy okolicznościowe, 

odprowadzanie dzieci do przedszkola i szkoły itp.) (3 x 35 godzin).  

5. Inne zadania, np. udział w organizowanych imprezach i uroczystościach, udział 

w posiedzeniu rady pedagogicznej, udział w spotkaniu z rodzicami (3 x 5 godzin). 

 

Dotyczy absolwentów studiów I stopnia kontynuujących studia na specjalności 

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza częściowo zwolnionych z praktyki
2
  

 

90 godzin praktyki pedagogicznej  

                                                 
2
 Podano na przykładzie grupy, która odbyła 150 godzin praktyki na studiach I stopnia.  

W przypadku studentów, którzy odbyli inny wymiar praktyki opiekun praktyk na złożonym podaniu po 

zapoznaniu się z sytuacją studenta określi obowiązujący wymiar godzin i zakres praktyki. 



1. Zapoznanie z podstawową dokumentacją placówki/ instytucji i sposobem jej 

opracowania i prowadzenia (4 godziny).  

2. Poznanie warsztatu pracy wychowawcy/ opiekuna placówki/ instytucji (6 godzin).  

3. Opracowanie scenariuszy zajęć i odpowiednich pomocy dydaktycznych oraz 

prowadzenie przez zajęć świetlicowych/zajęć z zakresu organizacji czasu wolnego 

w danej grupie/wspieranie wychowawcy/opiekuna w czynnościach opiekuńczych 

i zdrowotnych (np. kąpiel, posiłki, czynności samoobsługowe dzieci, ubieranie 

i nakładanie butów, leżakowanie, spacery, wycieczki, zabawy dowolne 

i zorganizowane, odrabianie pracy domowej, imprezy okolicznościowe, 

odprowadzanie dzieci do przedszkola i szkoły itp.) (60 godzin).  

4. Obserwowanie różnych form pracy pozalekcyjnej/pozaszkolnej (np. zajęcia 

korekcyjno– kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia biblioteczne, zajęcia 

plastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne itp.) (10 godzin). 

5. Inne zadania, np. udział w organizowanych imprezach i uroczystościach, udział 

w posiedzeniu rady pedagogicznej, udział w spotkaniu zespołu samokształceniowego, 

udział w spotkaniu z rodzicami (10 godzin). 

 

Dokumentacja praktyki  

1. Student prowadzi Dziennik praktyk, w którym codziennie powinien opisywać 

wykonywane czynności oraz uwagi o ich realizacji. 

2. Opiekun praktyki w instytucji potwierdza w dzienniczku praktyk, w miejscu do tego 

przeznaczonym, wszystkie czynności wykonane przez studenta, a na zakończenie 

praktyki sporządza opinię i wystawia ocenę (5, 4+, 4, 3+, 3). 

3. W przypadku niezaliczenia praktyki opiekun wpisuje ocenę niedostateczną, co 

zobowiązuje studenta do ponownego odbycia praktyki w wymaganym wymiarze 

godzin. 

4. Odbycie praktyk w dzienniczku praktyki stwierdza dyrektor/kierownik instytucji. 

6. Wypełniony i potwierdzony przez dyrektora/kierownika instytucji dzienniczek praktyk 

student przedkłada w Rektoracie najlepiej po zakończeniu praktyki, do 15 czerwca 

(najpóźniej 30 września). 

7. Zaliczeniem praktyki jest wpisanie oceny w dzienniku praktyk, w protokole 

i Wirtualnym Dziekanacie przez opiekuna praktyk lub osobę wskazaną przez Rektora. 

Na ocenę z praktyki składają się: ocena wystawiona przez opiekuna praktyk z 

ramienia instytucji oraz ocena z przedstawionej dokumentacji przebiegu praktyki 

(Dziennika praktyk). 

 

Uwaga !  

Wymiar praktyki na dwuletnich studiach II stopnia wynosi 240 godzin. 

Studenci drugiego roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika na specjalnościach:  

1) Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,  

2) Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza  

3) Wychowanie obronne z problematyką przestępczości  

powinni byli na 1 roku studiów uzupełnić praktykę w wymiarze 90 godzin lub innym, 

wynikającym z różnic programowych.  


