
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 41a /2012 Rektora  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich  
Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października  2012 r. 

 

REGULAMIN PRAKTYKI OGÓLNOPEDAGOGICZNEJ  

DLA STUDENTÓW 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE 

 

       Studenci ww. specjalności zobowiązani są do odbycia praktyki ogólnopedagogicznej  

w II semestrze studiów w wymiarze 30 godzin.  

       Student odbywa praktykę ogólnopedagogiczną w charakterze pomocnika nauczyciela-

wychowawcy w przedszkolach, szkołach, punktach wychowania przedszkolnego, świetlicach 

szkolnych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których będzie w stanie 

zrealizować zadania praktyki ogólnopedagogicznej. Praktyka odbywa się, w zależności od 

etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania 

zawodu nauczyciela, w szkole , w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym 

etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. 

      Praktyka ogólnopedagogiczna odbywa się w wyznaczonych instytucjach oświatowych,  

z którymi Uczelnia ma podpisaną umowę o współpracy. Studenci mogą odbywać praktykę  

w instytucjach zagwarantowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie 

lub w innych instytucjach wybranych indywidualnie, pod warunkiem zapewnienia przez te 

instytucje możliwości zrealizowania programu praktyk. Praktyka odbywa się na podstawie 

skierowania do odbycia praktyk zawodowych. 

 

I. CELE PRAKTYK 

1. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii podczas praktyki 

ogólnopedagogicznej. 

2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne studenta do nauczania na danym etapie 

edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. 

3. Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami. 

4. Kształtowanie umiejętności zarządzania grupą i diagnozowania indywidualnych potrzeb 

uczniów. 

5. Konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością 

pedagogiczną w działaniu praktycznym. 



Zadania praktyki: 

W czasie praktyki ogólnopedagogicznej student powinien wykorzystać wiedzę pedagogiczną  

i psychologiczną w realizacji poszczególnych zadań, a szczególności: 

1. Zebrać informacje o organizacji szkoły, przedszkola lub innej placówki. 

2. Zapoznać się ze sposobami planowania i realizowania pracy dydaktyczno-opiekuńczo-

wychowawczej w szkole, przedszkolu, placówce (zadania pedagoga szkolnego  

i wychowawcy klasy, praca biblioteki i czytelni szkolnej, praca na świetlicy szkolnej, 

organizacja zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolne, udział w apelach, zebraniach 

z rodzicami, inne formy pracy w szkole) 

3. Pomagać nauczycielowi-opiekunowi praktyki w działaniach dydaktyczno-opiekuńczo-

wychowawczych wynikających z pracy w szkole, przedszkolu lub innej placówce. 

4. Podejmować się zadań w celu rozwijania aktywności własnej, uczniów  

i wychowanków. 

5. Podczas wykonywanych zadań stwarzać atmosferę życzliwości, zaufania  

i serdeczności wobec wychowanków. 

6. Wykazać własną inicjatywę podczas praktyki poprze samodzielne przeprowadzenie 

zajęć, zabawy i innych form pracy z dziećmi/wychowankami. 

7. W czasie praktyki student podlega obowiązującej w szkole/przedszkolu lub innej 

placówce dyscyplinie pracy, cechować go powinna sumienność i kultura osobista  

w wykonywaniu obowiązków. 

 

Dokumentacja praktyki: 

1. Dziennik praktyk według proponowanego wzoru Państwowej wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koszalinie. 

 

2. Bieżąca rejestracja czynności obserwowanych i wykonywanych w poszczególne dni 

trwania praktyki . 

 

3. Rejestracja czynności wykonywanych z własnej inicjatywy podczas praktyki. 

 

4. Opinia wystawiona przez opiekuna praktyki wraz z oceną. 

 

5. Inna dokumentacja prowadzona przez studenta podczas praktyki (charakterystyka  

szkoły, przedszkola lub innej placówki, w której student odbył praktykę pod 

względem organizacyjnym, załączone  pomoce dydaktyczne, wykaz gier i zabawy, 

przeprowadzonych zajęć, konkursów itp.)  

 

 

 



Warunki i formy zaliczenia praktyki: 

 

1. Każdy  student prowadzi dziennik praktyk, w którym zapisuje przebieg praktyk i swoje 

spostrzeżenia z pobytu w szkole, w przedszkolu lub innej placówce. 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest obecność w szkole, w przedszkolu lub w placówce 

przewidziana w programie praktyk w II semestrze I roku studiów. 

3. Dyrekcja szkoły i przedszkola, w której student odbywa praktykę ogólnopedagogiczną 

dokonuje zaliczenia liczby godzin/tygodni praktyk w dzienniku praktyk.  

4. Opiekun praktyk pedagogicznych 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 (dziennik praktyk, inna dokumentacja prowadzona przez studenta 

podczas praktyki); 

- Opinia wraz z oceną wystawioną przez nauczyciela-opiekuna potwierdzoną przez dyrektora 

szkoły, przedszkola lub innej placówki. 

- Indywidualnej rozmowy ze studentem. 

 

Uwaga! 

W przypadku niezaliczenia praktyki, student nie otrzymuje zaliczenia II semestru 

I 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 

 


