
PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ ZAWODOWEJ 

STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA  

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 

Z RESOCJALIZACJĄ 

Studenci ww. specjalności zobowiązani są do odbycia w 3-letnim cyklu kształcenia 150 godzin 

praktyk pedagogicznych, z tego: 

 praktyki pedagogicznej na II roku studiów - 30 godzin, 

 praktyki pedagogicznej po IV semestrze (we wrześniu) - 120 godzin. 

Studenckie praktyki zawodowe mogą odbywać się na podstawie porozumienia o prowadzeniu 

studenckich praktyk zawodowych z wybranymi jednostkami organizacyjnymi zwanymi „zakładami 

pracy". Studenci mogą odbywać praktykę w instytucjach wybranych samodzielnie bądź korzystać  

z instytucji zagwarantowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie. Praktyka 

odbywa się na podstawie skierowania do odbycia praktyk zawodowych. 

I. CELE PRAKTYK 

1. Przygotowanie studenta do pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej w różnych 

placówkach. 

2. Zapoznanie z dokumentacją pracy pedagogicznej i poznanie dokumentów regulujących 

3. pracę placówki. 

4. Poznanie warsztatu pracy wychowawcy w placówce. 

5. Poznanie specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole, w tym pedagoga szkolnego. 

6. Hospitacja zajęć oraz samodzielna ich realizacja w placówkach opiekuńczo- wychowawczych  

i resocjalizacyjnych. 

7. Zapoznanie się z rozkładem dnia i innymi czynnościami opiekuńczymi, wychowawczymi  

i resocjalizacyjnymi w placówce. 

8. Poznanie potrzeb wychowanków w placówce oraz sposobami ich realizacji. 

9. Nabywanie umiejętności projektowania oraz realizacji różnych form pracy (praca indywidualna, 

zajęcia grupowe) mające sprzyjać wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk 

dysfunkcyjnych. 

10. Wchodzenie praktykanta w role wychowawców, pedagogów jako sposób na wdrożenie do 

rozwiązywania różnych problemów wychowawczych. 

11. Zastosowanie zasad i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej  

w organizowaniu i prowadzeniu różnych form oddziaływań wychowawczych. 

12. Uczestniczenie w różnych formach pracy placówki. 

 

 

 

 

 



Praktyka pedagogiczna na II roku studiów - 30 godz. 

W czasie praktyki pedagogicznej student: 

1. Zapoznaje się ze specyfiką pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej placówki, 

dokumentacją pracy pedagogicznej i innymi dokumentami regulującymi pracę placówki. 

2. Obserwuje zajęcia w placówce i notuje ich przebieg, prowadzi dokumentację praktyki (rodzaj 

czynności wykonywanych w poszczególne dni trwania praktyki). 

3. W czasie praktyki student podlega obowiązującej w placówce dyscyplinie pracy, cechować go 

powinna sumienność i kultura osobista w wykonywaniu powierzonych obowiązków przez 

opiekuna. 

Warunki i formy zaliczenia praktyki: 

1. Student prowadzi dziennik praktyk, w którym zapisuje przebieg praktyk i swoje spostrzeżenia  

z pobytu w placówce. 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest obecność w placówce przewidziana w programie praktyk na 

drugim roku studiów. 

3. Dyrekcja placówki, w której student odbywa praktyki, dokonuje zaliczenia liczby godzin/tygodni 

praktyk w dzienniku praktyk. 

4. Opiekun praktyk pedagogicznych w placówce podpisuje przebieg praktyk studenta w dzienniku 

praktyk własnoręcznym podpisem. 

5. Zaliczenia praktyk w indeksie dokonuje koordynator ds. praktyk / opiekun praktyk w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, na podstawie: 

- Dokumentacji praktyk (rodzaj czynności wykonywanych w poszczególne dni trwania praktyki). 

- Opinii za praktykę wystawionej przez opiekuna, potwierdzonej przez dyrektora placówki i jej 

oceny przydatności studenta do wykonywania zawodu pedagoga, wychowawcy. 

- Indywidualnej rozmowy ze studentem. 

Praktyka pedagogiczna po IV semestrze - 120 godz. 

1. Praktyka pedagogiczna po IV semestrze odbywa się za zgodą i pod opieką ogólną dyrektora 

placówki oraz wyznaczonego przez niego opiekuna praktyk w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i resocjalizacyjnych: 

2. Opiekun praktyk wraz ze studentem ustala i sporządza plan przebiegu praktyki. 

3. Opiekun praktyki sprawuje opiekę merytoryczną nad praktykantem w trakcie realizacji przez 

niego praktyki oraz pomaga przy wykonywaniu zadań przewidzianych programem praktyki. 

4. Opiekun praktyki wystawia praktykantowi w dzienniczku praktyk pedagogicznych opinię  

o przebiegu praktyki i jej ocenę oraz ocenę przydatności do zawodu. 

5. Student zgłasza się do dyrektora placówki na jeden dzień przed rozpoczęciem praktyki celem 

uzgodnienia godziny jej rozpoczęcia. 

6. Praktykant powinien przebywać na terenie 5 godzin dziennie (w czasie uzgodnionym  

z opiekunem praktyki), 

Praktykant bierze czynny udział we wszystkich czynnościach organizacyjnych, wychowawczo-

opiekuńczych i resocjalizacyjnych opiekuna praktyki. 

 

 

 

 



PRZEBIEG PRAKTYKI-ZADANIA PRAKTYKANTA 

1.Student powinien przebywać na terenie placówki 5 godzin dziennie. 

2.Wymiar godzin obowiązujący studenta w czasie praktyki po II roku nauki - 120 godzin. 

3.W trakcie odbywania praktyki student: 

 zapoznaje się ze strukturą organizacyjną i aktualną dokumentacją placówki, 

 zapoznaje się z warsztatem pracy pedagogicznej w placówce, 

 hospituje zajęcia diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i inne w placówce oraz notuje ich 

przebieg, 

 analizuje hospitowane zajęcia w placówce, 

 - prowadzi zajęcia, opracowuje scenariusze prowadzonych zajęć w placówce, omawia 

scenariusze zajęć z opiekunem praktyki najpóźniej w dniu poprzedzającym prowadzone 

zajęcia; uzyskuje akceptację opiekuna praktyki (data i podpis opiekuna), 

 uczestniczy w analizie przeprowadzanych zajęć, dokonywanej przez opiekuna praktyki, 

4.Student prowadzi na bieżąco dokumentację praktyki (opisuje rodzaj czynności wykonywanych  

w poszczególne dni trwania praktyki) oraz przygotowuje i załącza: 

 wykaz i krótką charakterystykę poznanej dokumentacji placówki, 

 sprawozdanie/notatkę z przebiegu poszczególnych czynności, udziału w posiedzeniach  

i naradach zespołów, 

 przykład indywidualnego programu pracy z wychowankiem w placówce, 

 projekt przygotowanej diagnozy przeprowadzonej w środowiskach rodzinnym, rówieśniczym 

i szkolnym, 

 sprawozdanie ze spotkań z rodzicami i kadrą szkoły/placówki, 

 przykłady narzędzi badawczych wykorzystywanych do prowadzenia badań diagnostycznych. 

4.Nabywa umiejętności planowania i organizowania oddziaływań opiekuńczo- wychowawczych  

i resocjalizacyjnych w placówce. 

5. Asystuje przy czynnościach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych pedagogów podczas 

realizowanej praktyki w placówce. 

6. Uczestniczy w innych formach pracy placówki. 

7. Wykonuje inne zadania wskazane przez opiekuna praktyki. 

WARUNKI I FORMY ZALICZENIA PRAKTYKI 

Podstawę zaliczenia praktyki stanowią: 

1.Odbycie praktyki w placówce w wyznaczonych terminach i otrzymanie pozytywnych opinii, które 

wystawia opiekun praktyki. 

2.Teczka dokumentacji z odbywanej praktyki zawierająca wyżej wymienione czynności wykonywane 

przez studenta podczas praktyki wraz z pozytywną opinią o przebiegu praktyk i jej oceną przydatności 

studenta do wykonywania zawodu pedagoga, wychowawcy. 

3.Karta samooceny studenta (analiza i refleksje po odbytych praktykach pedagogicznych). 

4.Indywidualna rozmowa ze studentem. 

Uwaga! 

W przypadku niezaliczenia praktyki, student nie otrzymuje zaliczenia V/VI semestru III roku. 

Praktykę można powtórzyć jeden raz. W przypadku pojawienia się okoliczności uniemożliwiających 

kontynuowanie praktyki (choroba nauczyciela-opiekuna lub studenta, inne nieprzewidziane sytuacje 

losowe itp.) należy niezwłocznie powiadomić Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie, 

tel. 94 342 67 66 i Koordynatora ds. praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koszalinie – Danutę Aleksę – Tel. 603 935 109. 
 


