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Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie 
Regulamin praktyk pedagogicznych 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. 

1. Regulamin opracowany został na podstawie: 

a.  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo szkolnictwie wyższym  

b. Rozporządzenie MEN  i S  z dnia 7 września 2004 roku  w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. 

c. Statut Uczelni 

d. Regulaminu studiów  WSPT w Koninie 

§ 2. 

1. Praktyki pedagogiczne są integralną częścią studiów w ramach planów, programów kształcenia i podlegają 

zaliczeniu. Są bezpośrednio powiązane z realizowanymi zgodnie z planem studiów przedmiotami. 

2. Wymiar realizacyjny praktyk jest zgodny ze standardami kształcenia na specjalnościach nauczycielskich, 

zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. 

3. Praktyki wpisuje się do indeksu wraz z innymi zajęciami dydaktycznymi ustalonymi planem studiów. 

4. Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie praktyk przewidzianych planem studiów. 

5. W indeksie odnotowuje się nazwę placówki i wymiar odbywania praktyki oraz nazwisko i imię opiekuna 

praktyki z ramienia Uczelni. 

§ 3. 

1.  Rodzaj i termin praktyk określa plan studiów I stopnia w WSPT.  

2. W uzasadnionych przypadkach student może się ubiegać o zmianę terminu odbywania praktyki za zgodą 

opiekuna praktyki z ramienia uczelni. 

§ 4. 

1. Uczelnia zasadniczo nie organizuje praktyk. Wyszukanie miejsca na praktykę jest zadaniem studenta. 

Uczelnia zorganizuje ewentualną opiekę nad grupą praktykantów, jeśli w danej szkle lub placówce 

oświatowej będzie ich więcej niż kilka osób w tym samym czasie. 

2. Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna  nie finansuje studentom praktyk studenckich w ramach 

studiów niestacjonarnych. 

CELE, RODZAJE I FORMY PRAKTYK 

§ 5. 

1. Zasadniczym celem praktyk jest kształcenie kompetencji pedagogicznych  słuchaczy w zakresie działań 

pedagogicznych i przedmiotowych umożliwiających  nabywanie doświadczeń związanych z 

funkcjonowaniem systemu oświaty i wychowania, specyfiką placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i 

wychowawczych zgodnych z profilem realizowanych specjalności. Praktyki pedagogiczne przyczyniają 

się do rozwijania aktywności  i zaradności uczestników (studentów), ich profesjonalizmu, kształtowania 

podmiotowości oraz wyzwalania kreatywności studentów w sytuacjach nowych, trudnych. 

 

2. Zgodnie z założeniem planu studiów,  studenci  studiów o specjalności nauczycielskiej powinni być 

przygotowani do realizacji całości zadań dydaktyczno-wychowawczych związanych z realizacją celów 

przypadających edukacji w szkole i innej placówce. W ich obrębie powinny znaleźć się zadania związane 

z nauczaniem przedmiotu podstawowego dla danej specjalności, prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych.  
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ORGANIZACJA PRAKTYK 

§ 6. 

1. Za organizację ww. praktyk  na WSPT odpowiada Koordynator Praktyk lub opiekun praktyk z ramienia 

Uczelni. 

2. Praktyki mogą być organizowane w trybie: 

• indywidualnym – uczestnik/student samodzielnie pozyskuje placówkę pedagogiczną,  w której będzie 

realizowana praktyka, 

• uznania wykonywanej przez studenta pracy w poczet praktyki, jeśli zachodzi zgodność kierunku 

studiów z charakterem pracy studenta, 

• uczelnianym- placówkę wskazuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni. 

3. Dokumentacja praktyk zawiera: 

• porozumienie lub skierowanie, 

• założenia programowe i organizacyjne praktyk (program praktyk), 

• dokumentację przebiegu praktyk (dzienniki praktyk). 

§ 7. 

1. Praktyki są realizowane na podstawie porozumienia zawartego z placówkami edukacyjnymi, I innymi 

placówkami  zewnętrznymi, w których studenci będą odbywać praktyki. 

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 zawiera Rektor Uczelni.  

3. Praktyki w wybranych przez studenta placówkach oświatowych i szkołach odbywają się po uprzednim 

uzyskaniu zgody dyrekcji placówki i po otrzymaniu stosownego skierowania podpisanego przez Rektora. 

4. Student odbywający praktykę nie otrzymuje wynagrodzenia ze strony Uczelni. Może jednak otrzymywać 

wynagrodzenie z placówki, w której odbywa praktykę na podstawie zawartej z nim umowy o pracę lub 

umowy zlecenia. 

5.  Do studentów lub odbywających praktyki na podstawie porozumienia lub indywidualnego skierowania 

stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy o ochronie pracy kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy 

oraz o BHP. 

§ 8. 

1. Szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do 

przeprowadzenia praktyki, zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego z uczelnią, w szczególności : 

 zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i 

materiałów zgodnie z programem praktyki; 

 zapoznania studentów/ uczestników studiów podyplomowych z wewnętrznym regulaminem pracy, 

przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej; 

 nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki; 

 umożliwienie studentom odbywającym praktykę korzystania z biblioteki oraz urządzeń socjalnych i 

kulturalnych. 

2. Szkoła lub placówka oświatowa może zawrzeć ze praktykantami umowę o pracę na okres odbywania 

praktyki. 

3.  Szkoła lub placówka oświatowa może zażądać od uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego 

praktykę na podstawie porozumienia, w wypadku gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. Jeżeli 

naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, szkoła lub placówka oświatowa 

może nie dopuścić praktykanta do kontynuowania praktyki w zakładzie. 

 

§ 9. 

 

1. Rektor Uczelni powołuje Koordynatora Praktyk lub opiekuna praktyk, który sprawuje nadzór merytoryczny 

nad przebiegiem praktyk. 

2. Za organizację i nadzór poszczególnych praktyk studenckich związanych z realizacja przedmiotów zgodnie 

planem i tokiem studiów danej specjalności odpowiedzialny jest Opiekun Praktyk z ramienia Uczelni. 

 

3. Do zadań opiekuna praktyk z ramienia Uczelni należy: 

 opracowanie terminarza praktyk studenckich, 
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 przygotowanie studentów do odbycia praktyki, zapoznanie z regulaminem praktyk, programem 

praktyki: założeniami praktyki, celami i zadaniami, przebiegiem, wymaganiami, warunkami zaliczenia, 

 dopilnowanie, aby praktyka odbyła się w miejscu i terminie określonym w porozumieniu lub 

skierowaniu, 

 rozstrzyganie spraw spornych, związanych z przebiegiem praktyki, wspólnie z przedstawicielem 

placówki, w którym student odbywa praktykę, 

 sprawowanie kontroli nad przebiegiem praktyki, 

 zaliczanie praktyki na podstawie dokumentacji studenta (dziennik praktyk) 

 przedłożenie Rektorowi lub Kierownikowi Studiów Podyplomowych, w terminie określonym w 

harmonogramie praktyk na dany rok akademicki, sprawozdania z przebiegu praktyk zawierającego: 

nazwę kierunku i specjalności, imienny wykaz studentów, miejsce i termin praktyki, uwagi  

4. Za realizację praktyk w placówce odpowiada Szkolny Opiekun Praktyk, wskazany przez dyrektora 

placówki. 

5. Do zadań Opiekuna Praktyk w szkole lub placówce oświatowej należy: 

 opracowanie indywidualnego harmonogramu organizacji i przebiegu praktyki studenta w placówce 

zgodnie z jej programem, 

 zapoznanie studenta z regulaminami i innymi przepisami obowiązującymi w miejscu odbywania 

praktyki, 

 podejmowanie decyzji w sprawie ewentualnego naruszenia przez studenta zasad i przepisów w 

porozumieniu z Uczelnianym Opiekunem Praktyk, 

 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem praktyki, by czas ten mógł być optymalnie wykorzystany na 

kształtowanie kompetencji zawodowych praktykanta, 

 inicjowanie dyskusji i rozmów z praktykantem, wzbudzających refleksję nad przebiegiem praktyki i 

podejmujących analizę szczególnych sytuacji dydaktyczno- wychowawczych, 

 dopilnowanie, by każde zajęcia przygotowywane przez studenta były konsultowane przed ich 

przeprowadzeniem, plany zajęć sprawdzone, a po zajęciach student otrzymał wskazówki metodyczne, 

istotne do spełniania dalszych zadań, 

 przedstawianie opinii na temat studenta odbywającego praktykę władzom Uczelni. 

6. Opiekun Praktyk odpowiada  za przygotowanie i gromadzenie stosownej dokumentacji przebiegu praktyk 

dla wszystkich studentów  WSPT. 

 

 

PRZEBIEG PRAKTYK 

 

§ 10. 

 

1.  Dokumentacje praktyk przygotowuje opiekun praktyk i zobowiązany jest złożyć  Rektorowi  lub dziekanowi 

komplet dokumentacji (harmonogram praktyk, program praktyk, listy studentów z wykazem dokładnych 

adresów placówek). 

2. Opiekun praktyk z ramienia Uczelni pełni opiekę merytoryczną  nad praktykantami,  grupami 

ćwiczeniowymi. 

3. Podczas praktyki realizuje się  zadania zapisane w programie danej praktyki zgodnie z organizacją 

ustaloną z zakładowym opiekunem praktyki. 

4. Student prowadzi na bieżąco dokumentację w dzienniku praktyk w postaci  zapisów czynności 

wykonywanych podczas praktyki. 

5. Dokumentacja w dzienniku praktyk dotyczy opisu struktury organizacyjnej placówki, planów dydaktyczno - 

wychowawczych, arkuszy obserwacji, planów  zajęć edukacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, 

szczególne zadania wynikające ze specyfiki programu danej praktyki itp. 

6. Arkusze  obserwacji muszą zawierać refleksję praktykanta  z obserwacji zajęć. Plany (scenariusze) zajęć 

prowadzonych przez studenta muszą być zatwierdzone przez Opiekuna Praktyk w formie oceny opisowej. 

7. Opiekun praktyki w szkole lub placówce oświatowej wypełnia arkusz dotyczący opinii o przebiegu praktyki 

danego praktykanta. 

8. Opiekun praktyki z ramienia Uczelni formułuje na podstawie dokumentacji, oceny szkoły i rozmowy ze 

studentem własną opinię o odbytej praktyce  oraz zalicza praktykę na ocenę. 
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ZALICZENIE   PRAKTYKI 

§ 11. 

9. Studenci  o specjalności nauczycielskiej powinni  odbyć 150 godzin praktyki pedagogicznej  podczas 

trwania studiów. 

10. Warunkiem zaliczenia praktyk jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie określonej 

praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji. 

11. Praktykant zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi Praktyk z ramienia uczelni dokumentacji 

potwierdzającej odbycie praktyk. 

12. Zaliczenia (bez oceny) praktyki w indeksie dokonuje Opiekun Praktyk z ramienia Uczelni w terminie 2 

tygodni od złożenia przez studenta - praktykanta  stosownej dokumentacji. 

13.  Dokumentację przebiegu praktyki stanowi dziennik praktyk, załączniki (plany zajęć edukacyjnych, 

protokoły, sprawozdania oraz inne materiały określone przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk). 

14.  Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez Uczelnianego Opiekuna Praktyki wpisów  do 

dziennika praktyk, potwierdzone odbycie praktyk czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki,  

wypełniony harmonogram praktyk, opinia Opiekuna Praktyk z uwzględnieniem kryteriów (zaangażowanie 

studenta, stosunek do wykonywanych czynności, refleksja pedagogiczna, umiejętność korzystania z 

wiedzy metodycznej, uzdolnienia, zainteresowania, umiejętności nawiązywania kontaktu, kontakt z 

dyrekcją i gronem pedagogicznym) oraz opinia studenta o odbytej praktyce. 

15. Warunkiem zaliczenia praktyki jest ocena praktykanta, której dokonuje opiekun praktyki z ramienia 

uczelni -  na podstawie prowadzonej przez studenta dokumentacji i oceny szkoły. 

16.  Jeżeli praktyka nie została zaliczona student nie otrzymuje zaliczenia roku i jest zobowiązany do 

powtórzenia praktyki. 

§ 12 

1.  Uczelniany Opiekun praktyk, może zaliczyć jako praktykę pedagogiczną wykonywaną przez studenta  

pracę,  jeżeli : 

  studiuje w trybie niestacjonarnym i jednocześnie wykonuje pracę zawodową, której charakter jest 

zgodny z kierunkiem odbywanych studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego 

wymiaru praktyki, 

 odbył w ciągu ostatnich dwóch lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem 

wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem, 

 w ciągu ostatnich dwóch lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z 

kierunkiem odbywanych studiów i przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki, 

potwierdzoną stosownym dokumentem. 

§ 13 

1. W uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek studenta może przesunąć realizację praktyki na inny 

semestr studiów, niż przewiduje to plan studiów. 

1. Rektor odpowiedzialny jest za nadzór nad realizacją praktyk oraz rozliczenie. 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia. 


