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REGULAMIN 

 PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 

NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 
 

Dla standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  

z dnia 25.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław,  październik 2019 r. 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (zwanej dalej Akademią), zwane dalej 

praktykami pedagogicznymi, stanowią integralną część procesu kształcenia 

studentów/studentek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podlegają 

obowiązkowemu zaliczeniu w określonej programem studiów liczbie godzin. 

§ 2 

1. Regulamin obowiązuje:  

a) na studiach stacjonarnych I i II  stopnia od roku akademickiego 2020/2021,  

b) na studiach niestacjonarnych I i II stopnia od roku akademickiego 2020/2021. 

2. Praktyki pedagogiczne realizowane są w szkołach podstawowych, szkołach 

ponadpodstawowych  i innych placówkach oświatowych na podstawie porozumienia 

między Akademią a szkołą lub placówką oświatową. 

3. Współpraca polegająca na prowadzeniu praktyk pedagogicznych ciągłych 

studentów/ek Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii z placówkami 

oświatowymi zostaje zawarta pomiędzy Dziekanem Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu a Dyrektorem Szkoły lub Placówki Oświatowej na określony 

termin. 

4. Skierowanie na praktykę określa zasady jej odbywania tj. potwierdzenie przyjęcia na 

praktykę i wyznaczenia miejsca, termin realizacji, podstawę prawną wynagrodzenia. 

5. Jednostką odpowiedzialną za organizację i realizację praktyk pedagogicznych jest 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Pedagogicznych  oraz Pracownia Praktyk i Obozów. 

6. Regulamin określa ogólne zasady organizacji praktyk pedagogicznych, w tym cele  

i formy praktyki, miejsce i czas trwania oraz wymagania jego programu. 
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CELE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ 

§ 3 

Celem praktyk pedagogicznych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą 
dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu 

dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną a w 

szczególności: 

 

1. kształtowanie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych przez: 

a) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest 

odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań 

opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, 

pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej 

dokumentacji; 

b) obserwowanie: zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności 

formalnych i nieformalnych grup uczniów, aktywności poszczególnych 

uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, interakcji 

dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i 

młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku), procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich 

prawidłowości i zakłóceń,  czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk 

oraz prowadzonych przez niego zajęć, sposobu integrowania przez opiekuna 

praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, 

pomocowej i terapeutycznej, dynamiki grupy, ról pełnionych przez 

uczestników grupy, zachowania oraz postaw dzieci i młodzieży, działań 

podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie; 

c) współdziałanie z opiekunem praktyk w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad 

grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań 

wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, prowadzeniu 

zorganizowanych zajęć wychowawczych, podejmowaniu działań na rzecz 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

d) pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: diagnozowanie 

dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie, poznawanie uczniów i 

wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a 

także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i 

zaburzeń, samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych 

wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie, 

sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i 

wychowanków, organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć 
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integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie 

opracowywane scenariusze, animowanie aktywności grupy i współdziałania 

jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach 

zadaniowych, 

e) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym 

uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), podejmowanie działań 

wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, 

zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania 

ustalonych zasad, sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza 

terenem przedszkola, szkoły lub placówki; 

f) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i 

zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki,  

konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego 

funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych 

(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),  ocenę przebiegu 

prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje z 

opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i 

przeprowadzanych działań, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie 

studentów (słuchaczy). 

2. Szczegółowe cele, zadania poszczególnych praktyk pedagogicznych oraz prawa i 

obowiązki studentów/tek Akademii dotyczące realizacji praktyk zamieszczone są 

w Dziennikach Praktyk. 

3. W wyniku realizowanych w trakcie praktyki zadań student nabędzie praktyczne 

umiejętności  potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania 

fizycznego. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA/STUDENTKI 

§ 4 

1. Student/ka odbywający/a praktykę pedagogiczną w szkole ma prawo do: 

a) prowadzenia rozmów i wywiadów z dyrektorem szkoły, nauczycielami, 

uczniami, pedagogiem szkolnym, przedstawicielem służby zdrowia itp., 

b) obserwowania i hospitowania zajęć nauczyciela, u którego realizuje praktykę, 

oraz zajęć innych nauczycieli, którzy wyrażą na to zgodę, 

c) uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej i zespołów. 
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2. Student/ka jest zobowiązany/a do: 

a. godnego reprezentowania Akademii, 

b. wywiązania się ze wszystkich zadań wynikających z praktyki zamieszczonych  

w Dzienniku, 

c. wykonywania poleceń dyrektora szkoły, nauczyciela - opiekuna z ramienia 

szkoły i pracownika administracyjnego Uczelni oraz pełnego uczestniczenia  

w życiu szkoły, 

d. przestrzegania przepisów BHP, 

e. prowadzenia na bieżąco zapisów w dzienniku praktyki. 

f. noszenia na terenie szkoły odzieży sportowej i obuwia zmiennego. 

g. zrealizowania praktyki w szkole w wyznaczonym przez Akademię terminie, 

zgodnie z wyznaczonymi limitami godzinowymi dziennymi i tygodniowymi. 

h. zrealizowania programu praktyki zawartego w Dzienniku Praktyki 

Pedagogicznej. 

i. informowania nauczyciela opiekuna ze szkoły o swojej nieobecności w szkole 

(np. z powodu choroby i ustalenie terminu i sposobu odrobienia nieobecności. 

3. Nieusprawiedliwiona i nieodrobiona nieobecność na praktyce trwająca 1 dzień  jest 

równoznaczna z nie zaliczeniem praktyki.  

4. W uzasadnionych przypadkach (np. krótka choroba nie dłuższa niż 3 dni) istnieje 

możliwość zaliczenia praktyki pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii 

nauczyciela opiekuna ze szkoły oraz odrobienia zaległych dni po zakończeniu praktyki. 

Termin i miejsce odpracowania zaległości muszą być uzgodnione z pracownikiem 

administracyjnym z Pracowni Praktyk i Obozów. 

5. Student/ka, który nie uzyska pozytywnego wyniku zaliczenia praktyki pedagogicznej 

może ponownie przystąpić do praktyki w terminie ustalonym przez Dziekana 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu,  zgodnie z Regulaminem Studiów 

Akademii . 

6. W celu zaliczenia praktyki pedagogicznej student/a ma obowiązek: 

a. zgłosić się w terminie określonym przez Dziekana Wydziału WF i Sportu po 

odbiór dokumentów do Pracowni Praktyk i Obozów. 

b. przed rozpoczęciem praktyki zgłosić się na spotkanie organizacyjne w celu 

omówienia szczegółowych warunków realizacji zadań praktyki (podjęcie 



6 

 

praktyki bez uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym oznacza złamanie 

warunków zaliczenia praktyki. 

c. terminy spotkań zostaną podane każdorazowo przed rozpoczęciem praktyki 

na  tablicy informacyjnej Pracowni Praktyk i Obozów, 

d. odbyć praktykę w wyznaczonym przez Akademię miejscu i terminie, 

e. zrealizować wszystkie zadania wynikające z programu praktyki, 

f. wypełnić kartę ewaluacyjną po zakończeniu praktyki, 

g. złożyć w Pracowni Praktyk i Obozów dziennik praktyki najpóźniej w trzecim 

dniu po zakończeniu praktyki, 

j. uzyskać pozytywną ocenę za prowadzoną dokumentację oraz swoją pracę.  

7. Studenta/kę obowiązuje czas praktyki w wymiarze 5-7 godzin dziennie. 

8. Student/ka zobowiązany jest do wykonania zadań praktyki w sobotę i niedzielę, jeżeli 

wynika  to z zadań edukacyjnych realizowanych przez szkołę, w której odbywa 

praktykę.  

 

Rozdział 2 

RODZAJE  PRAKTYK  

 

§ 5 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 

2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela  (Dz. U. 2019 nr 0 poz. 1450) od roku 2019/2020 studenci 

realizują: 

a) na I stopniu studiów: praktykę psychologiczno-pedagogiczną i asystencką  

w szkole podstawowej na 2 roku, praktykę dydaktyczną w szkole podstawowej na 

3 roku; 

b) na II stopniu studiów: praktykę dydaktyczną w szkole ponadpodstawowej na  

1 roku. 
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Rozdział 3 

ORGANIZACJA I MIEJSCE PRAKTYK 

§ 6 

1. Praktyka jest realizowana pod nadzorem  nauczyciela - opiekuna z ramienia Szkoły 

(mentor) i pracownika Uczelni (superwizor). Nadzór ze strony Uczelni odbywa się 

poprzez hospitowanie prowadzonych przez studenta zajęć w kontakcie bezpośrednim 

lub za pomocą połącznia online  jak również na podstawie opinii nauczyciela 

wychowania fizycznego przekazywanej mailowo i poprzez spotkania na platformie 

ZOOM.   Spostrzeżenia i uwagi mentora stanowią jedno z kryteriów oceny końcowej  

z praktyk. 

2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają praktykę w szkołach 

podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie kraju. 

3. Do kryteriów doboru Placówki Oświatowej wybranej przez studenta należą: 

 zapewnienie odpowiedniej opieki ze strony szkoły poprzez wytypowanie nauczyciela 

– opiekuna, posiadającego stopień awansu zawodowego na poziomie nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na całym etacie. 

 umożliwienie realizacji założeń wynikających z programu praktyki (Dziennik praktyki), 

 umożliwienie uczestnictwa w czynnościach organizacyjno-wychowawczych, 

 umożliwienie hospitowania, prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i innych 

przedmiotów oraz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, 

 umożliwienie  przeprowadzenia przez studenta badań związanych z realizacją  zadań 

praktyki, 

 prowadzenie systematycznego nadzoru  nad realizacją programu praktyki zarówno 

przez nauczyciela wychowania fizycznego jak i pracownika Uczelni, 

  dokonanie oceny działalności studenta na praktyce, 

  zapewnienie odpowiednich warunków pracy  (zaplecze materialno-dydaktyczne). 

 

4. Przed przystąpieniem studentów do praktyki Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk 

Pedagogicznych weryfikuje wybrane Placówki wg. powyższych kryteriów oraz 

pisemnej zgody dyrektora na skierowaniu zawierającym w/w kryteria doboru szkoły. 

 

5.  W razie wątpliwości co do doboru Placówki Oświatowej Pełnomocnik  Dziekana  

ds. Praktyk Pedagogicznych  ma prawo do pozyskania opinii  z Kuratorium Oświaty. 

6. Tygodniowy czas praktyki studenta/ki odbywającego praktykę w szkole wynosi 25-30 

godzin. 

 



8 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA - OPIEKUNA Z RAMIENIA SZKOŁY  (MENTORA) 

§ 7 

1. Nauczycielem – opiekunem praktyk pedagogicznych  (mentorem) może zostać 

nauczyciel szkoły, który posiada stopień awansu zawodowego  (nauczyciel 

mianowany lub dyplomowany) i pracuje na pełnym etacie. 

2. Mentor prowadzi nadzór i opiekę nad studentem/ką realizującym praktykę 

pedagogiczną w szkole oraz umożliwia studentowi/ce realizację zadań wynikających z 

programu praktyki zgodnie z ustaloną kolejnością oraz nadzoruje jakość ich 

wykonania. 

3. Aktywizuje studenta/kę do praktycznej weryfikacji wiedzy i umiejętności  

w kreatywnym planowaniu lekcji. 

4. Wspólnie ze studentem/ką ustala ramowy plan pracy studenta/ki i akceptuje jego 

zapis w dzienniku praktyki najpóźniej w 3 dniu praktyki. 

5. Omawia ze studentem/ką jakość realizacji poszczególnych zadań praktyki. 

6. Zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia pracownika Pracowni 

Praktyk i Obozów w przypadku nierzetelnego realizowania przez studenta/kę zadań 

praktyki pedagogicznej (np. spóźnianie się, nie przestrzeganie wyznaczonych 

godzinowych limitów dziennych i tygodniowych przebywania w szkole, braki  

w obowiązującej dokumentacji praktyki, itp.). 

7. Ustala ocenę końcową. 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO UCZELNI  

§ 8 

1. Pracownik administracyjny pełni nadzór organizacyjny nad przebiegiem praktyk. 

2. Pracownik administracyjny  wpisuje  ocenę końcową do systemu, na podstawie 

danych otrzymanych od nauczyciela akademickiego wyznaczonego przez 

Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Pedagogicznych, do sprawdzenia stopnia 

realizacji zadań praktyki udokumentowanej w złożonym dzienniku  oraz ocenę 

nauczyciela opiekuna ze szkoły. Ocena powinna zostać wpisana do protokołu 

zaliczeniowego, indeksu elektronicznego studenta/ki w terminach wyznaczonych 

przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. 
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KOSZTY I WYNAGRODZENIE 

§ 9 

1. Koszty wyżywienia, noclegów oraz dojazdów związanych z odbywaniem praktyki poza 

miejscem zamieszkania ponosi student. Uczelnia nie zwraca poniesionych w tym 

zakresie wydatków. 

2. Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW) oraz do posiadania aktualnej książeczki zdrowia dla celów 

sanitarno- epidemiologicznych potwierdzonej aktualnymi wynikami badań. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nie objętych 

Regulaminem. 

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 


