
INSTRUKCJA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW 

JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH 

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA 

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE: 

Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu 

w terminach przewidzianych w planach studiów. 

 

Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki pedagogiczne w wymiarze 241 godzin. 

 

Rodzaj praktyki Liczba godzin Termin zaliczenia 

Wprowadzenie do praktyk pedagogicznych 21 godz. 

sem. IV  

(realizowane w ramach 

ćwiczeń ujętych w planie 

zajęć) 

Praktyka ogólnopedagogiczna  

(w przedszkolu i szkole) 
30 godz. sem. VI 

Praktyka wychowawczo- dydaktyczna  

(w przedszkolu i szkole) 
30 godz. sem. VI 

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu 80 godz. sem. VIII 

Praktyka pedagogiczna w szkole (klasy I-III) 80 godz. sem. IX 

  

 

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI:  

Przedszkola i szkoły podstawowe będące placówkami oświatowymi.  

 

 

 

 



ZADANIA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ:  

 

OGÓLNE:  

1. Praktyka pedagogiczna w przedszkolu i szkole podstawowej kl. I-III  stanowi integralną 

część procesu kształcenia pedagogicznego kandydatów na nauczycieli.  

2. Praktyka pedagogiczna umożliwia kandydatom na nauczycieli zdobycie umiejętności 

skutecznego działania dydaktycznego i wychowawczego, niezbędnego do podjęcia 

i prowadzenia pracy pedagogicznej w przedszkolu i szkole.  

3. Praktyka pedagogiczna jest ważnym czynnikiem kształtowania osobowości przyszłych 

nauczycieli i wychowawców.  

 

SZCZEGÓŁOWE:  

1. Praktyka umożliwia studentom zdobycie odpowiedniego zasobu spostrzeżeń 

i doświadczeń pedagogicznych.  

2. Praktyka wdraża do stosowania wiedzy pedagogicznej w praktycznej działalności na 

terenie przedszkola i szkoły oraz przeprowadzania zajęć praktyczno-wychowawczych, 

a także w ich analizie i ocenie.  

3. Praktyka przygotowuje do przeprowadzenia zajęć we wszystkich grupach wiekowych 

w przedszkolu oraz w klasie „0” i I-III szkoły podstawowej.  

4. Praktyka rozbudza i pogłębia zamiłowanie do twórczej pracy pedagogicznej oraz 

wyrabia poczucie odpowiedzialności za jej wyniki.  

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI:  

1. Praktyka nauczycielska odbywa się w przedszkolu, we wszystkich grupach wiekowych 

oraz z klasach I-III szkoły podstawowej.  

2. Student zgłasza się do dyrektora/kierownika placówki, w której będzie odbywał 

praktykę ze skierowaniem na praktykę, z instrukcją, arkuszem oceny praktyki, 

dziennikiem praktyki oraz z porozumieniem o organizację praktyki, jeśli Uczelnia nie 

podpisała wcześniej takiego z placówką przyjmującą na praktyki.  

3. Praktyka odbywa się w terminie ustalonym między stronami.  

4. Opiekun praktyki (wyznaczony przez dyrektora/kierownika placówki) ustala plan zajęć, 

zasady pracy oraz zakres obowiązków studenta w czasie praktyki. Student powinien 

zapoznać się z regulaminem placówki, przepisami, pełną dokumentacją i nauczyć się ją 

prowadzić.  



5. Plan zajęć praktyki ustala się na spotkaniu najpóźniej w pierwszym dniu praktyki. Plan 

powinien zawierać rozkład zajęć obserwowanych oraz samodzielnie prowadzonych, 

a także miejsce i czas odbywania się tych zajęć. Studenci w czasie praktyki w 

przedszkolu i szkole obserwują zajęcia na przemian z ich prowadzeniem, w czasie 

trwania całej praktyki, w grupach wiekowych („0”) oraz w klasach I-III. Praktykant 

powinien przeprowadzić zajęcia w miarę możliwości we wszystkich grupach 

wiekowych przedszkola i klasach I-III w szkole, jednakże podstawą ma być grupa– 

klasa, której wychowawcą jest opiekun studenta. W czasie praktyki studenci zapoznają 

się, pod kierunkiem nauczycieli-opiekunów, z dokumentacją pracy nauczycieli 

i uczniów.  

6. Pierwszy tydzień należy przeznaczyć na zapoznanie się z placówką, dokumentacją oraz 

na praktykę asystencką (hospitacyjną); następne tygodnie na samodzielne prowadzenie 

zajęć.  

7. Dokonanie wraz z opiekunem praktyk oceny odbytej praktyki. 

 

UWAGI: 

1. Student zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania się do prowadzenia zajęć 

i skonsultowania tych przygotowań z opiekunem. 

2. Student przebywając w placówce podlega dyscyplinie obowiązującej nauczycieli 

i opiekunów.  

3. Student nie powinien prowadzić zajęć zastępczych, dorywczych lub 

nieprzygotowanych. 

 

ZALICZENIE PRAKTYKI: 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta w Dziale Praktyk Uczelni 

dziennika praktyk oraz arkusza oceny praktyki, wypełnionego i podpisanego przez 

opiekuna praktyki i dyrektora/kierownika placówki, w której odbyła się praktyka. 

2. Każdy z wymienionych rodzajów praktyk powinien zostać udokumentowany osobno, 

a odpowiednia dokumentacja przedłożona w Dziale Praktyk w obowiązujących 

terminach.  

3. Dziennik praktyk oraz arkusz oceny stanowi podstawę do zaliczenia praktyki w formie 

wpisu zaliczającego do protokołu.  

4. Zaliczenie i wpis dokonywane będą odpowiednio w semestrach: IV, VI, VIII oraz IX.  


