
REGULAMIN PRAKTYK  

W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ   

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KEN W KRAKOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne:  

Regulamin opracowany został na podstawie:  

- Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;  

- Regulaminu  studiów w UP (2015 r. oraz 2017 r.); 

- Regulaminu praktyk na Wydziale Pedagogicznym UP (2014r.); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej (…).  

 

II. Cele i zadania praktyk:  

W procesie kształcenia na kierunku PPiW istotną rolę pełnią działania związane  z praktycznym 

przygotowaniem studentów do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.  

Celem praktyki jest:  

1. Poznanie specyfiki profesji nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. 

2. Stwarzanie warunków do rozwijania gotowości studenta do podjęcia roli nauczyciela.  

3. Efektywne organizowanie własnego warsztatu nauczycielskiego; 

4. Świadome budowanie relacji z wychowankami oraz współpracownikami w placówce.  

5. Wdrożenie do innowacyjności w pracy nauczyciela, dotyczące indywidualizacji procesu 

nauczania; 

6. Rozwijanie zainteresowań z dziedziny sztuk muzycznych i plastycznych oraz diagnozy i 

terapii pedagogicznej.  

Praktyki umożliwiają również realizację badań własnych studentów, w których  analiza i 

interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych sprzyja 

konfrontowaniu nabywanej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną i podejmowaniu prób ich 

modyfikowania. 

 



III. Formy praktyk:  

W programie studiów I stopnia realizowane są dwie formy praktyk:  

- ćwiczenia praktyczne, śródroczne, nieciągłe  (obejmujące cotygodniowe zajęcia studentów 

prowadzone przez nauczycieli akademickich lub/i nauczycieli ćwiczeniowych w placówkach 

przedszkolnych i szkolnych; dyrekcja placówki i wybrany nauczyciel wyrażają zgodę na przyjęcie 

grup studenckich) (zał. 1 i 2);  

- praktyki zawodowe, ciągłe (realizowane przez studenta indywidualnie, w wybranej przez niego 

placówce, według instrukcji przygotowywanych przez Kierownika Praktyk (zał. 3), a zatwierdzanych 

przez Dyrektora jednostki; opiekunem praktyk zawodowych jest wyznaczony nauczyciel akademicki, 

a w placówce - nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora; podpisy i pieczęcie na imiennym skierowaniu 

(zał. 4) stanowią potwierdzenie porozumienia zawartego między IPPiS a placówką).  

Obie formy praktyk prowadzone są w formie warsztatu kształtowania praktycznych umiejętności 

studentów, dotyczących prowadzenia działań edukacyjnych w przedszkolach i klasach I-III szkoły 

podstawowej, na podstawie posiadanej wiedzy o organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. 

Program studiów II stopnia obejmuje ćwiczenia praktyczne, śródroczne, które realizowane są 

w II roku studiów (plan A i B).  Wiodącym zadaniem na tym etapie kształcenia jest umożliwienie 

studentom  wykorzystania wiedzy dotyczącej  prowadzenia badań i tworzenie autorskich projektów 

edukacyjnych.  

 

IV. Organizacja praktyk: 

Miejscem realizacji praktyk na kierunku PPiW są przedszkola i szkoły podstawowe, publiczne 

i niepubliczne. Na całokształt praktyki składają się:  

1. Studia I stopnia:  

- praktyka ogólnopedagogiczna nieciągła w przedszkolu  i w szkole (I rok studiów, 30 godz.)  

- praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w przedszkolu (II rok studiów,  40 godz.) 

- praktyka dydaktyczno-wychowawcza nieciągła w kl. I-III szkoły podstawowej (III rok studiów, 40 

godz.) 

- indywidualna ciągła praktyka zawodowa, wolontariacka w przedszkolu lub w kl. I-III (III rok 

studiów, 40 godz.). 

2. Studia II stopnia:  

-studia nauczycielskie, plan A:  projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I-III (II rok studiów, 

15 godz.),  

- studia nauczycielskie kwalifikacyjne, plan B:  



 *praktyka wychowawczo-dydaktyczna, nieciągła w przedszkolu (II rok,  30 godz.)  

 * praktyka dydaktyczno-wychowawcza, nieciagła  w klasach I-III, II rok, 30 godz.) 

 *projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I-III (II rok, 15 godz.).  

 

Zestawienie praktyk realizowanych na kierunku PPiW 

Lp. Stopień 

studiów 

Forma praktyk Forma studiów 

Stacjonarne Niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS  

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1.  Studia I 

stopnia 

Praktyka ogólnopedagogiczna, 

nieciągła  

30 2 30 2 

Praktyka wychowawczo-

dydaktyczna, nieciągła  

w przedszkolu 

40 2 40 2 

Praktyka dydaktyczno-

wychowawczą, nieciągła  

w kl. I-III  

40 2 40 2 

Praktyka wolontariacka  

w przedszkolu lub w kl. I-III 

40 5 40 5 

2. Studia II 

stopnia  

(Plan A) 

Projekt edukacyjny w przedszkolu 

lub w klasach I-III 

15 2 15 2 

3. Studia II 

stopnia  

(Plan B) 

Praktyka wychowawczo-

dydaktyczna, nieciągła  

w przedszkolu 

30 2 30 2 

Praktyka dydaktyczno-

wychowawcza, nieciagła   

w klasach I-III 

30 2 30 2 

Projekt edukacyjny w przedszkolu 

lub w klasach I-III 

15 2 15 2 

 

Dobór treści kształcenia w ramach praktyk pedagogicznych jest zgodny z zakładanymi dla 

kierunku efektami kształcenia (odnoszącymi się do czterech obszarów nauki),  uwzględnia aktualny 

stan wiedzy (związanej z zakresem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej), a ich zakres jest 

przedstawiony  w kartach kursów. 

 

V. Zaliczenie praktyk:  

Efekty kształcenia praktyk pedagogicznych określone są w Kartach Kursów, a ich weryfikacji 

dokonują nauczyciele akademiccy, nauczyciele ćwiczeniowi w placówkach przedszkolnych i 

szkolnych oraz sami studenci.   

Warunki zaliczenia przez studenta ćwiczeń praktycznych, śródrocznych określa osoba 

prowadząca przedmiot i są to np.: 



1) protokoły hospitacyjne działań edukacyjnych w placówce,  

2) sprawdziany praktyczne w postaci indywidualnie i grupowo opracowanych i 

przeprowadzonych zabaw i zajęć z wychowankami, 

3) udział w dyskusjach, dotyczących przeprowadzanych zajęć,  

4) przygotowywanie pomocy dydaktycznych, 

5) przygotowanie i realizację projektów edukacyjnych.  

Do weryfikacji efektów kształcenia praktyk śródrocznych służy również opracowane przez 

nauczycieli akademickich narzędzie (zał. 5).  

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej ciągłej określa Kierownik Praktyk, który wyznacza 

nauczycieli akademickich do weryfikacji efektów kształcenia na podstawie analizy zgromadzonej 

przez studenta dokumentacji (dziennika praktyk) obejmującej:  

a) plan praktyki opracowany przez studenta i opiekuna praktyk w placówce, 

b) protokoły pohospitacyjne działalności wychowawczej nauczyciela w placówce, 

c) poświadczenie realizacji praktyki (pieczątka z podpisem dyrektora placówki), 

d) sprawozdanie obejmujące własne refleksje studenta, dotyczące  przebiegu praktyki,  

e) zebrane materiały i pomoce dydaktyczne, wykorzystane w pracy z dziećmi,  

f) scenariusze zajęć organizowanych i przeprowadzonych samodzielnie przez studenta, 

opatrzone komentarzem własnym oraz opiekuna praktyki,  

g)   instrukcję dotyczącą danego rodzaju praktyki.  

W toku trzech lat studiów I stopnia każdy student buduje własne PORTFOLIO (zał. 6), które 

obejmuje dokumentację wszystkich odbywanych na kierunku PPiW praktyk, potwierdzającą realizację 

przez niego celów praktyk pedagogicznych. Kompletne PORTFOLIO studenci mogą prezentować w 

toku egzaminu dyplomowego, na życzenie Komisji. Mogą go także wykorzystać starając się o pracę 

(dokumentując własne dotychczasowe doświadczenia) i stawiając pierwsze kroki w zawodzie 

nauczyciela (np. korzystając z wzorcowych scenariuszy). Portfolio to ważny element przyszłej kariery 

zawodowej naszych absolwentów.  

 

VI. Odpłatność i wynagrodzenie za praktyki:  

Uczelnia finansuje koszty związane z organizacją obowiązkowych ćwiczeń praktycznych i są to koszty 

wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich, nauczycieli ćwiczeniowych oraz wynagrodzenia dla 

kierowników praktyk powołanych w jednostkach. Praktyki zawodowe, ciągłe studenci odbywają 

bezpłatnie.  



Studentom z racji odbywanej praktyki nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do 

Uczelni ani placówki, w której odbywają praktyki.  

 

VII. Postanowienia końcowe:  

Regulamin Praktyk Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został uchwalony dnia 4 maja 2016r. 

na posiedzeniu Rady Instytutu. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załączniki:  

1.Zgoda placówki 

2. Zamówienie  

3. Instrukcja  

4. Skierowanie  

5. Narzędzie do weryfikacji efektów praktyki 

6. Portfolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


