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REGULAMIN PRAKTYK 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

 

1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna w ramach programu kształcenia organizuje 

praktyki studenckie zgodnie z art. 9c i art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), i Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

 

2. Praktyki słuchaczy studiów podyplomowych Język angielski w pedagogice przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej odbywają się w 2 i 3 semestrze studiów podyplomowych. Placówkę i 

nauczyciela – opiekuna słuchacze wybierają samodzielnie (studenci mogą odbywać praktyki w 

przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach kształcących uczniów na etapie 

przedszkolnych i wczesnoszkolnym w zakresie kompetencji językowych).  

 

3. Słuchacze studiów podyplomowych Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

powinni odbyć praktyki ciągle w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.  

 

4. W ramach całej praktyki należy obowiązkowo poprowadzić samodzielnie zajęcia z języka 

angielskiego w ilości przynajmniej 15 godzin w przedszkolu i 15 godzin w szkole 

podstawowej. Pozostałą część praktyki w wymiarze 30 godz. należy odbyć w przedszkolu 

lub w szkole (klasy I-III). 

 

5. Formy praktyk. W trakcie praktyk student realizuje następujące formy aktywności: 
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a. obserwowanie zajęć z języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych;; 

b. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z języka angielskiego; 

c. samodzielne prowadzenie zajęć z języka angielskiego; 

 

6. Podczas praktyk obserwacyjnych słuchacze wypełniają dzienniki praktyk według wzorów 

(wykaz tematów jednostek lekcyjnych wraz z ewentualnym komentarzem i podpisem opiekuna 

praktyk oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk wystawionego przez organ prowadzący 

placówkę); dzienniki praktyk obserwacyjnych należy złożyć przed rozliczeniem semestru u 

opiekuna praktyk.  

 

7. W ramach zaliczenia praktyk czynnych słuchacze umieszczają w dzienniczkach praktyk 

scenariusze przeprowadzonych zajęć oraz opinię o praktykancie wystawioną przez opiekuna 

praktyk. 

 

 

§ 2  

Cele praktyki  

 

Celem  praktyk (przygotowania w zakresie dydaktycznym) jest gromadzenie doświadczeń 

związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela języka angielskiego i konfrontowanie 

nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) języka angielskiego z 

rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu 

edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu 

nauczyciela języka angielskiego, w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Praktyka 

zawodowa ma na celu kształtowanie kompetencji praktycznych poprzez zapoznanie studentów ze 

specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, a w szczególności: 

 

1. Poznanie realizowanych przez nią zadań, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, 

pracowników, oraz prowadzonej dokumentacji. 

 

2. Współpracę z opiekunem praktyk w podejmowaniu działań wynikających z zastanych 

sytuacji oraz samodzielne podejmowanie odpowiednich działań. 
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3. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

zawodowych, w tym prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy 

teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań 

(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz 

realizacji zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania 

obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, omawianie zgromadzonych 

doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy). 

 

4. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego: 

a. zastosowanie i weryfikowanie wiedzy metodyczno-językowej i innych                 

umiejętności zdobytych podczas kursu oraz praktyczne wykorzystanie jej w pracy z 

dziećmi; 

b. samodzielne opracowanie zajęć języka angielskiego z dziećmi oraz skonsultowanie 

scenariusza zajęć z nauczycielem-opiekunem; tematy zajęć i związane z nimi zakresy 

materiału słuchacz powinien znać co najmniej na 3 dni przed ich realizacją; zajęcia 

mogą być przeprowadzone po zatwierdzeniu scenariusza przez nauczyciela-opiekuna 

na dzień przed ich przeprowadzeniem, akceptacja nauczyciela powinna zostać 

wpisana na scenariuszu zajęć. 

c. wykonywanie pracy w charakterze asystenta nauczyciela (branie udziału w 

sprawdzaniu zeszytów przedmiotowych, prac domowych i klasowych, ocenianie ich, 

prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi uzdolnionymi i o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

d. samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do 

przeprowadzenia lekcji;  

e. pomoc podczas przygotowania imprez przedszkolnej lub szkolnej zawierającej 

elementy języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.  

 

 

§3 

Efekty kształcenia 

 

1. Ogólne efekty kształcenia. Po zakończeniu praktyki pedagogicznej słuchacz: 

a. posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów 

rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się; 
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b. posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności 

pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu; 

c. posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do 

samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i 

możliwości uczniów; 

d. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego 

z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i 

przetwarzania informacji i materiałów; 

e. umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami 

będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami 

współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces; 

f. charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz 

postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; 

g. jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. 

 

2. Szczegółowe efekty kształcenia. Po zakończeniu praktyki słuchacz posiada wiedzę na temat: 

a. współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz 

różnorodnych uwarunkowań tych procesów, 

b. głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich 

zachodzących, 

c. metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w 

wybranym obszarze działalności 

d. etyki zawodu nauczyciela. 

 

W zakresie umiejętności: 

a. potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, 

b. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do 

analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji, 

c. posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami 

pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 
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dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w 

klasie szkolnej, 

d. potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i 

treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce, 

e. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

a. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), 

b. ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań 

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

c. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania 

pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), 

 

W zakresie języka obcego, w przypadku gdy język obcy: 

a. jest specjalnością kształcenia - ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, 

do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi 

dla poziomie podstawowym. 

 

3. Metody weryfikacji efektów kształcenia i kryteria oceny. 

Praktyki w przedszkolu:  

a. na poziomie Przedszkolnego Opiekuna Praktyki –opinia opiekuna praktyki z ramienia 

przedszkola potwierdzona przez jej dyrektora; 

b. na poziomie Kierownika Praktyk - hospitacje, dzienniczek praktyk; 

c. warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej pisemnej oceny i opinii od 

Przedszkolnego Opiekuna Praktyk za postawę, zaangażowanie i pracę w czasie praktyki i 

złożenie u Kierownika Praktyk prawidłowo uzupełnionego dzienniczka praktyk.  

 

Praktyki w szkole podstawowej w klasach I-III:  
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a. na poziomie Szkolnego Opiekuna Praktyki – opinia opiekuna praktyki z ramienia 

przedszkola potwierdzona przez jej dyrektora; 

b. na poziomie Kierownika Praktyk - hospitacje, dzienniczek praktyk.  

c. warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej pisemnej oceny i opinii od 

Szkolnego Opiekuna Praktyk za postawę, zaangażowanie i pracę w czasie praktyki i 

złożenie u Kierownika Praktyk prawidłowo uzupełnionego dzienniczka praktyk. 

 

 

§ 4 

Organizacja praktyk  

 

 

1. Organizacją praktyki zajmuje się NWSP w Białymstoku. 

 

2. Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyki sprawuje z ramienia Uczelni opiekun praktyk 

oraz dyrektor placówki odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia tej 

instytucji.  

 

3. Opiekun praktyk:  

a. sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyki w wybranych instytucjach oraz jest 

odpowiedzialny za jej zgodność z instrukcją w sprawie organizacji i przebiegu                       

praktyki;  

b. rozważa prośby i uwagi słuchaczy dotyczące organizacji przebiegu praktyki; 

c. dokonuje zaliczenia praktyki na podstawie odpowiedniej dokumentacji.  

 

4. Student odbywa praktykę nauczycielską w wymiarze wskazanym w pkt. 3 i 4 postanowień 

ogólnych. 

 

5. Student może się ubiegać o odbycie praktyki w miejscu przez niego zaproponowanym, 

zgodnie z wymienionymi instytucjami w pkt. 2 postanowień ogólnych. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje opiekun praktyki. 

 

6. Student przed rozpoczęciem praktyki powinien otrzymać z Uczelni:  

a. skierowanie,  
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b. dziennik praktyki,  

c. instrukcję dotyczącą organizacji i przebiegu praktyki. 

  

7. Słuchacz odbywający praktyki zobowiązany jest do:  

a. godnego reprezentowania NWSP w Białymstoku,  

b. zapoznania się z programem praktyki,  

c. stosowania się do regulaminu obowiązującego w danej placówce,  

d. wykonywania zadań stawianych przez osobę opiekującą się praktyką,  

e. systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki w dzienniku praktyki.  

 

 

§ 5 

Warunki zaliczenia praktyk 

 

1. Przedstawienie przez studenta poprawnie wypełnionego dziennika praktyki, w którym 

znajduje się poświadczenie odbycia praktyki: 

a. opinia;  

b. ocena - bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny;  

c. pieczątka przedszkola/szkoły;  

d. podpis osoby odpowiedzialnej za realizację praktyki ze strony przedszkola / szkoły 

oraz dyrektora placówki).  

 

2. Student studiów podyplomowych składa dzienniczek praktyk do dnia 15 czerwca 2016 r. 

 

3. Obecność na praktyce jest obowiązkowa.  

 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce lub uzyskanie negatywnej opinii (oceny 

niedostatecznej) od osoby odpowiedzialnej za realizację praktyki ze strony placówki skutkuje 

brakiem jej zaliczenia.  

 

5. Na ocenę z praktyki składają się: ocena wystawiona przez opiekuna praktyk z placówki, w 

której słuchacz odbywał praktykę oraz ocena przedstawionej dokumentacji przebiegu 

praktyki umieszczona w Dzienniku praktyk. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest 

dokonanie wpisu oceny w Dzienniku praktyk (umotywowanie w przypadku oceny innej niż 
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wystawiona przez opiekuna praktyk) oraz dokonanie wpisu oceny do protokołu i Wirtualnego 

Dziekanatu przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni.  

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe  

 

1. Zaliczenie praktyki jest koniecznym warunkiem ukończenia kursu i otrzymania stosownego 

świadectwa. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i w kwestiach spornych decyzję 

podejmuje Rektor NWSP w Białymstoku.  

 

3. Regulamin praktyk wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2015 roku.  

 

 

 

 


