
 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

W CHEŁMIE 

Program praktyki ogólnopedagogicznej dla studentów I roku pedagogiki PWSZ w Chełmie 

 

1. Założenia programowo - organizacyjne praktyki 

Program praktyk realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli 

(Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2110) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012, poz. 131) w zakresie 

dotyczącym praktyk pedagogicznych. 

Praktyka stanowi integralną część programu studiów na kierunku pedagogika a jej 

realizacja zostaje udokumentowana wpisami w dzienniku praktyk oraz w indeksie. 

2. Cele praktyki. 

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo –

wychowawczą z dziećmi, kierowaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb 

dzieci oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno - pedagogicznej 

z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

A w szczególności: 

 przygotowanie studenta do przyszłej pracy pedagogicznej  poprzez  poznanie specyfiki 

funkcjonowania  placówek oświatowych; 

 kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobywanych w toku studiów 

wiedzy oraz umiejętności; 

 rozwijanie  umiejętności refleksyjnej oceny działalności pedagogicznej placówki; 

 stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju studentów poprzez 

uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w  placówce; 

 wykształcenie i rozwijanie umiejętności kreatywnego spojrzenia na pracę 

pedagogiczną oraz nabywanie umiejętności twórczego kierowania procesem 

nauczania, wychowania i opieki; 

 zrozumienie specyfiki  pracy pedagogicznej w różnych typach placówek oświatowych; 

 doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z uczniem 

i wychowankiem; 

 wprowadzenie studenta na rynek pracy przez nawiązanie bezpośredniego kontaktu 

z placówkami oświatowymi; 

 zorientowanie w możliwościach zatrudnienia, stworzenie szansy zaprezentowania 

posiadanych kwalifikacji potencjalnemu pracodawcy; 
 

3. Zadania studenta odbywającego praktykę 

Organizacja praktyki pedagogicznej powinna umożliwić studentom podejmowanie następujących 

zadań: 

 zapoznanie się ze strukturą, organizacją i zadaniami danej placówki oświatowej oraz 

jej miejscem w systemie edukacji, 



 

 zapoznanie się z programami i planami działalności placówki, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich ukierunkowania na potrzeby wychowanków, 

 obserwacja współpracy pomiędzy nauczycielami i dziećmi, 

 zapoznanie się z bazą dydaktyczną placówki, 

 obserwacja form i metod prowadzenia zajęć, 

 merytoryczne dyskusje na temat obserwowanych zajęć, 

 obserwowanie zajęć prowadzonych przez pedagogów w placówce w wymiarze 

3 godzin dydaktycznych oraz analiza ich w aspekcie założonych celów obserwacji, 

 obserwacja dziecka w grupie rówieśniczej oraz analiza jego zachowań, 

 dokumentowanie swoich działań w placówce poprzez wypełnienie dzienniczka 

praktyk i stosownych załączników. 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYKI 

Ilość godzin 

ogółem: 30h 

W tym 

przedszkole: 

15h 

W tym 

szkoła: 

15h 

Realizowane  

zajęcia 
Tematyka 

Osoba 

odpowiedzialna 

4h 2h 2h 
Organizacja 

placówki 

1.Zapoznanie z dokumentacją 

obowiązującą w placówce, omówienie 

statutu placówki, 

programu wychowawczego, 

profilaktycznego, szkolnego zestawu 

programów nauczania i in. 

2. Zaprezentowanie bazy placówki. 

3. Zapoznanie z planami pracy 

obowiązującymi w bieżącym roku. 

4. Zapoznanie z, obowiązującymi 

regulaminami oraz przepisami BHP. 

Opiekun studenta 

z ramienia 

placówki/student 

6h 3h 3h 
Warsztat pracy 

nauczyciela 

1. Poznanie specyfiki pracy nauczycieli 

pracujących w placówce. 

2. Analiza planów pracy nauczycieli. 

3.Analiza innej dokumentacji, którą 

dysponuje nauczyciel ze względu na 

specyfikę pracy. 

4. Zapoznanie z bazą dydaktyczną 

placówki i sposobami jej wykorzystania. 

Opiekun studenta 

z ramienia 

placówki/student 

10h 5h 5h 

Obserwacja 

zajęć 

prowadzonych 

w placówce 

1.Obserwacja różnych rodzajów zajęć. 

2.Obserwacja dziecka. 

3. Współpraca z nauczycielem 

w przygotowaniu zajęć. 

4.Omówienie zajęć realizowanych przez 

prowadzącego 

Opiekun studenta 

z ramienia 

placówki/student 

8h 4h 4h 

Uczestnictwo 

w procesie 

planowania 

i realizacji 

przedsięwzięć 

organizowanych 

w placówce 

Czynne uczestnictwo w planowaniu, 

przygotowaniu i organizacji 

przedsięwzięć realizowanych w placówce 

podczas trwania praktyki 

Opiekun studenta 

z ramienia 

placówki/student 

2h 1h 1h 
Praca własna 

studenta 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej 

do zaliczenia praktyki oraz 

przygotowanie do poszczególnych zajęć 

realizowanych podczas praktyki. 

Opiekun studenta 

z ramienia 

placówki/student 

 



 

4. Warunki i formy zaliczenia praktyki: 

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyki z ramienia PWSZ w Chełmie. Warunkiem 

uzyskania zaliczenia jest wywiązanie się z zadań zawartych w programie praktyki oraz 

przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji, tj.: 

 Uzupełnionego dziennika praktyk wraz z oceną praktyki wystawioną przez opiekuna 

praktyki wyznaczonego przez placówkę; 

 Arkusza oceny praktyki wypełnionego przez opiekuna praktyki wyznaczonego przez 

placówkę; 

 3 wypełnionych przez studenta i potwierdzonych podpisem opiekuna wyznaczonego 

przez placówkę arkuszy obserwacji zajęć; 

 2 arkuszy obserwacji dziecka wypełnionych przez studenta. 
 

5. Zakres kompetencji osób odpowiedzialnych i uczestnika praktyki: 

Nauczyciel/Pedagog - opiekun studenta z ramienia placówki: 

o opracowuje harmonogram wszystkich zajęć realizowanych podczas praktyki, 

o zapoznaje studenta z planami pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz dokumentacją 

placówki, 

o odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających z programu praktyki, 

o udostępnia pomoce naukowe, wskazuje literaturę przedmiotową i metodyczną, 

o dokonuje oceny praktyki, 

o potwierdza zakończenie praktyki podpisem i pieczątkami instytucji. 

 

Opiekun studenta z ramienia uczelni: 

o przygotowuje program praktyki, 

o sprawuje kierownictwo dydaktyczne i merytoryczne nad praktyką, 

o kontroluje przebieg praktyki, 

o po zakończeniu praktyki, dokonuje podsumowania i oceny studenta z zakresu 

realizacji programu praktyki poprzez dokonanie wpisu w indeksie wraz z oceną na 

podstawie przedłożonej przez studenta stosownej dokumentacji,  

 

Student - praktykant: 

o wywiązuje się z zadań zawartych w programie praktyki zawodowej, 

o sumiennie realizuje powierzone mu obowiązki we współpracy z opiekunem 

z ramienia placówki, 

o po zakończeniu praktyki, przedkłada opiekunowi praktyki z ramienia PWSZ 

w Chełmie, uzupełniony dziennik praktyk wraz z dokumentacją (arkusze obserwacji) 

oraz indeks w celu uzyskania zaliczenia praktyki. 


