
Załącznik nr 3f 

do Regulaminu praktyki zawodowej 

Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży 

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

Podstawę praktyk pedagogicznych stanowi art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1, 2 i 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 

z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 

roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131 ), Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016 .poz.1596) 

W czasie realizowania praktyk student powinien zapoznać się ze specyfiką  

oraz funkcjonowaniem placówki. Praktyka ma stworzyć okazję do wykorzystania wiedzy,  

a także zdobycia nowych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. 

I. Program praktyk zawodowych obejmuje: 

1. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki (domu dziecka, bursy 

szkolnej, internatu, przedszkola, szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

świetlicy szkolnej, świetlicy socjoterapeutycznej i innych zgodnie z programem 

studiów), w której praktyka się odbywa, w szczególności poznanie realizowanych przez 

nią zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, 

organizacji pracy, pracowników (pedagog, wychowawca świetlicy, bibliotekarz, 

terapeuta, logopeda, psycholog), uczestników procesów pedagogicznych oraz 

prowadzonej dokumentacji. 

 

2. Obserwowanie działań wychowawców i nauczycieli, pracy dzieci i interakcji 

wychowawczych, w tym: 

a. zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych 

grup dzieci/uczniów, 

b. aktywności poszczególnych dzieci/uczniów, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, podczas zajęć: edukacyjnych, świetlicowych, logopedycznych, korekcyjno 

– kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych. 



c. interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między  

uczniami (w tym samym i różnym wieku), 

d. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, 

obserwacja form współpracy z rodzicami, 

e. działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa  

i zachowania dyscypliny w grupie. 

3. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:  

a. zapoznanie się z diagnozą wychowawczą przeprowadzoną przez opiekuna 

praktyki. 

b. poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, 

zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne 

diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, 

c. samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych z grupą  

i poszczególnymi uczniami np. podczas zajęć edukacyjnych/ świetlicowych, 

d. sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności dzieci 

(uczniów), 

e. organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących 

grupę) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 

f. podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w 

sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw lub 

nieprzestrzegania ustalonych zasad, 

g. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami podczas przerw, 

uroczystości szkolnych i klasowych  oraz poza terenem szkoły (podczas zabaw, 

wycieczek, spacerów, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.) 

 

4. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych  

a. prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b. ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych  

i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),  ocenę 

przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 

c. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omówienia obserwowanych sytuacji  

i przeprowadzanych działań. 

 



 

II. Cele praktyki zawodowej: 

Głównym celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-

wychowawczą z uczniami, zarządzanie grupą i diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

uczniów, weryfikacja zdobytej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w praktyce oraz 

gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i 

konfrontowanie nabytej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

Studenci będą mieli możliwość zastosowania zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności w 

praktyce w jednostkach adekwatnych do kierunku kształcenia. 

Cele szczegółowe: 

1. Poznawanie zadań, organizacji, struktury, aktów prawnych związanych 

z funkcjonowaniem wybranej placówki, w której student realizuje praktykę (statut, 

podstawa programowa, regulamin pracy, program wychowawczo-profilaktycznym i 

inne). 

2. Zapoznanie się z zasadami awansu zawodowego i możliwościami doskonalenia 

zawodowego. 

3. Poznanie zasad prowadzenia zajęć i zdobycie umiejętności ich analizy. Pobudzenie do 

autorefleksji i namysłu pedagogicznego. 

4. Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce, a w szczególności związanej z 

realizowaniem obowiązków nauczyciela 

5. Nabywanie umiejętności opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych z 

wykorzystaniem wiedzy teoretycznej 

6. Wykorzystywanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w pracy pedagogicznej. 

7. Kształcenie umiejętności dobierania i wykorzystywania środków dydaktycznych, 

metod pracy do różnorodnych celów i treści wychowawczo-dydaktycznych. 

 

III. Miejsce odbywania praktyk zawodowych 

Miejsce odbywania praktyk proponowane jest przez studenta i zatwierdzane  

przez Koordynatora praktyk. Co do zasady, miejsce, w którym będą odbywane praktyki, 

ma być związane z opracowaniem tematu pracy licencjackiej. Podmiotami, w których 

realizowane są praktyki mogą być: domy dziecka, bursy szkolne, internat, przedszkola, 

szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice szkolne, świetlice 



socjoterapeutyczne i inne pod warunkiem, że zakres wykonywanych tam zadań jest zgodny 

z programem studiów.  

IV. Wymiar czasowy praktyki zawodowej 

Zgodnie z planem studiów praktyki na  kierunku Pedagogika będą trwały 390 godzin  

(13 tygodni).Zostały one podzielone na trzy moduły: 

1. Praktyka podstawowa kierunkowa – 120 h/4 tygodnie;  

2. Praktyka specjalnościowa – 240 h/ 8 tygodni;  

3. Praktyka dyplomowa – 30 h/1 tydzień ;  

 

W programie studiów zostały one podzielone na trzy semestry 

I rok studiów: 

 Praktyka podstawowa – 120 h / 4 tygodnie  

II rok studiów: 

 Praktyka specjalnościowa -150 h / 5 tygodni  

III rok studiów: 

 Praktyka specjalnościowa -90 h / 3 tygodnie  

 Praktyka dyplomowa – 30h / 1 tydzień  

Razem III rok studiów 120 h / 4 tygodnie  

 

       Razem praktyki w II, IV, V sem.  390 godzin  /  13   tygodni  

 

  

V. Zagadnienia uwzględniane w raporcie z praktyki zawodowej 

W przygotowywanym i przedkładanym przez studenta Raporcie z praktyki zawodowej muszą 

być uwzględnione następujące elementy: 

a) w raporcie z pierwszej części praktyki podstawowej kierunkowej (po II 

semestrze – 120 godzin): 

 Ogólna charakterystyka instytucji (struktura organizacyjna instytucji, zakres 

zadań i obowiązków, przepisy regulujące działalność instytucji itp.); 

 Informacje o przebiegu praktyki zawodowej oraz o aktywności studenta 

(podjętych działań w trakcie praktyki); 

  Analiza wybranej sytuacji wychowawczej (opis sytuacji, podjęte działania 

pedagogiczne, ocena podjętych działań). 



b) w raporcie z drugiej części praktyk zawodowych specjalnościowych (po IV 

semestrze – 150 godzin, na V semestrze – 90 godzin): 

 Ogólna charakterystyka instytucji (struktura organizacyjna instytucji, zakres 

zadań i obowiązków, przepisy regulujące działalność instytucji itp.); 

 Informacje o przebiegu praktyki specjalnościowej oraz o aktywności studenta; 

 Analiza zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie praktyki oraz ocena własnej 

pracy i  jej efektów na rzecz podopiecznych instytucji. 

 

c) w raporcie z trzeciej części praktyki podstawowej dyplomowej (na V semestrze 

– 30 godzin): 

 Analiza materiałów zebranych na potrzeby pracy dyplomowej. Informacja 

o zgromadzonych materiałach, wiedzy i innych zasobach pozyskanych przez 

studenta w trakcie praktyki zawodowej, niezbędnych do przygotowania pracy 

dyplomowej. 

 


