
PROGRAM PRAKTYK DLA SŁUCHACZY 
PODYPLOMOWYCH STUDIÓW KWALIFIKACJI PEDAGOGICZNYCH 

 
 

I. Słuchacza obowiązuje praktyka pedagogiczna w ilości 150 godz.: 
 

 słuchacz odbywa praktykę w szkole lub w placówce oświatowej-podstawa prawna Ustawa Prawo 
Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej 11.01.2017 r. poz.59. 

 ogólną opiekę nad słuchaczem sprawuje Dyrektor szkoły, który wyznacza, jako zakładowego 
opiekuna praktyk nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje i staż pracy; 

 zakładowy opiekun praktyk sprawuje nadzór nad pracą słuchacza: udziela instruktażu, ocenia 
prowadzone zajęcia; 

 słuchacza obowiązuje rejestrowanie na bieżąco przebiegu praktyki przez dokonywanie opisu 
realizowanych działań w dzienniku praktyk. 
 

II. Cel i charakter praktyki 
 

Praktyka dotyczy poznania przez słuchacza funkcjonowania szkoły jako instytucji dydaktycznej                               
i wychowawczo-opiekuńczej oraz jej programu i metodyki  nauczania przedmiotów wynikających                             
z kwalifikacji zawodowych słuchacza. Podczas praktyki słuchacz powinien zrealizować następujące cele: 

 zapoznać się z zasadami organizacji placówki; 
 zapoznać się z dokumentacją szkolną, szczególnie dokumentacją nauczyciela; 
 zapoznać się z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły, dziennikiem, arkuszami ocen; 
 zapoznać się z problemami, jakie mają uczniowie z dostosowaniem się do wymagań szkoły; 
 poznać „obszar” niepowodzeń szkolnych uczniów w zakresie metodyki nauczania; 
 zdobyć wiedzę nt. metod i technik stosowanych przez szkołę i nauczyciela; 
 zapoznać się z zakresem obowiązków i zadań wychowawcy klasy; 
 zapoznać się z wewnątrz szkolnym systemem oceniania oraz kryteriami i sposobami oceniania na 

lekcjach; 
 zapoznać się z organizacją zajęć pozalekcyjnych; 
 zapoznać się z programem nauczania; 
 zapoznać się z organizacją procesu nauczania; 
 przeprowadzić działania obserwacyjno-hospitacyjne; 
 doskonalić umiejętności sporządzania konspektu lekcji; 
 zastosować w praktyce wiedzę o metodach, zasadach, środkach dydaktycznych, celach i formach 

organizacji nauczania; 
 dokonania analizy i oceny doświadczanych sytuacji pedagogicznych. 

 
III. Efekty kształcenia 

 
Słuchacz który ukończył praktyki: 

 posiada wiedzę w zakresie struktury organizacyjnej oraz funkcjonowania szkoły; 
 potrafi dokonać obserwacji, diagnozy i prognozy różnych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych 

oraz analizy działań nauczyciela posługując się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu 
pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki szczegółowej; 

 posiada umiejętności prowadzenia różnych zajęć, lekcji oraz innych form aktywności uczniów                        
a także wszelkich działań dydaktycznych podejmowanych przez nauczyciela-wychowawcę;  

 posiada wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, w tym 
umiejętność oceny przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
dydaktycznych; 

 posiada umiejętności analizy pracy ucznia a także rozpoznawania/zbierania informacji dotyczących 
bieżących potrzeb i zainteresowań uczniowskich z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i uczniów szczególnie uzdolnionych; 

 w sposób profesjonalny i refleksyjny względem kwestii etycznych potrafi dokonywać analizy 
własnych działań dydaktycznych oraz ich efektów i wskazywać obszary wymagające modyfikacji. 

 
 
 
 
 



IV. Organizacja i przebieg oraz treść praktyki 
 

 W pierwszym dniu praktyki słuchacz zgłasza się ze skierowaniem i instrukcją do Dyrektora szkoły,     
w której ma odbywać praktykę. W tym dniu dyrektor aranżuje spotkanie słuchacza z zakładowym 
opiekunem praktyk. Wspólnie opracowują plan praktyki zgodnie z uczelnianym programem praktyk. 

 W ciągu następnych dni praktyki słuchacz zgodnie z ustalonym planem hospituje lekcje, 
samodzielnie prowadzi lekcje, pełni (zlecone przez opiekuna) obowiązki wychowawcy klasy, bierze 
udział we wszystkich odbywających się w czasie praktyki w szkole imprezach, zebraniach oraz 
zajęciach pozalekcyjnych. 

 Czas pobytu słuchacza w szkole powinien być równy normie obowiązującej nauczyciela danej szkoły 
oraz obejmować godziny spędzone na przygotowaniu się studenta do zajęć. 

 W ciągu praktyki słuchacz zobowiązany jest do: 
a) hospitowania lekcji /zajęć z różnych działów kształcenia, 
b) przeprowadzenia przynajmniej 25 lekcji próbnych/zajęć, 
c) hospitowania 3 lekcji wychowawczych, 
d) przeprowadzenia 2 lekcji wychowawczych, 
e) czynnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 
f) zapoznanie się z dokumentacją szkoły 
g) zapoznanie się z pracą pedagoga szkolnego oraz sposobami rozwiązywania trudności 

wychowawczych – przynajmniej 5 godz. (jeżeli w danej szkole jest takie stanowisko, jeżeli 
nie ma, to można te godziny przeznaczyć na inne zajęcia np. pozalekcyjne). 
 

V. Zadania i rola zakładowego opiekuna praktyk: 
 

 Od pierwszego dnia pobytu w szkole/placówce oświatowej praktykant jest pod opieką zakładowego 
opiekuna, który włącza słuchacza w tok życia i pracy szkoły. Zapoznaje go z planami 
wychowawczymi poszczególnych klas, z wyposażeniem pracowni lub klasopracowni oraz 
programem nauczania, 

 Zakładowy opiekun praktyk omawia ze słuchaczem lekcje oraz lekcje próbne słuchacza, udziela 
wskazówek metodycznych przed i po zajęciach z uczniami oraz omawia konspekty lekcji 
prowadzonych przez słuchacza samodzielnie i ocenia te lekcje. 

 
VI.  Dokumentacja praktyki 

 
Słuchacz prowadzi dziennik praktyk, który zawiera: 

 syntetyczny zapis przebiegu praktyk każdego dnia praktyki: daty, godziny zajęć hospitowanych, 
prowadzonych samodzielnie oraz tych przeznaczonych na zapoznanie się z dokumentacją czy pracą 
placówki; 

 trzy konspekty lekcji przeprowadzonych przez słuchacza, ocenione przez nauczyciela-opiekuna oraz 
zawierające uwagi słuchacza o lekcji, 

 własną opinie słuchacza dotyczącą przebiegu praktyki, uwzględniającą własne obserwacje oraz uwagi 
o korzyściach wyniesionych z praktyki bądź też o brakach, jakie ona wykazała, 

 opinię zakładowego opiekuna na temat odbytej praktyki. 
 

VII. Zakończenie praktyki 
 
 W terminie 14 dni od zakończenia praktyki słuchacz składa dokumentację  

z praktyki w Akademickim Centrum Edukacji Ustawicznej. 
 
 
 

Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk 
 

Opiekun praktyk - dr Sebastian Sobczuk 
 
 

Biała Podlaska dn. 22.03.2019 r. 


