
Procedura obowiązująca na kierunku biologia przy organizowaniu i zaliczaniu praktyk 

pedagogicznych 

 

Akty prawne regulujące organizację i przebieg praktyk 

1. Uchwała Senatu 18/2012 Senatu UPH z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu studiów. 

2. Zarządzenie nr 29/2008 Rektora Akademii Podlaskiej z dnia 22 kwietnia 

2008r. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. 

w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.) 

4. Regulamin praktyk pedagogicznych na kierunku biologia w Uniwersytecie 

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 

 

Organizacja, przebieg i dokumentowanie praktyk pedagogicznych 

Praktykę organizuje się i przeprowadza w sposób określony w regulaminie praktyk, a jej 

wymiar określono w planie studiów właściwym dla kierunku i funkcjonujących na nim 

specjalności. Praktykę organizuje pracownik Instytutu Biologii powołany przez Prorektora ds. 

Studiów  na wniosek Dziekana WP na rok akademicki. 

 

1 Praktyka pedagogiczna (zwana dalej praktyką) jest jednym z podstawowych 

ogniw w przygotowaniu studentów/ek do pracy w charakterze nauczyciela/ki – 

wychowawcy/czyni. 

2 W czasie praktyki studenci/ki są „żywą wizytówką” Uniwersytetu. Obowiązuje 

ich/je punktualność, rzetelność i sumienność w podejściu do powierzonych 

obowiązków, a w kontaktach z osobami grzeczność, kultura, takt i skromność. 

Swoją nienaganną postawą promują swoją uczelnię.  

3 Studenci/ki na kierunku biologia, odbywają praktykę zgodnie z aktualnymi 

planami studiów, w wymiarze określonym w rocznym planie praktyk 

zatwierdzanym w postaci odrębnego dokumentu na początku każdego roku 

akademickiego. Plan praktyk, zaopiniowany przez Radę Wydziału 

Przyrodniczego i po zatwierdzeniu przez Rektora ds. Studiów, jest podawany do 

wiadomości studentom/kom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na 

ogólnie dostępnej tablicy ogłoszeń.  

4 Główne cele praktyki to: 

- poznanie pracy pedagogicznej i funkcjonowania szkoły  

- wdrożenie do planowania, organizowania, hospitowania i prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w szkole  

- zapoznanie się z pracowniami przedmiotowymi i bazą sportową  

- wdrożenie do rozwiązywania różnych problemów dydaktyczno –

wychowawczych 

- zapoznanie się z dokumentacją pracy pedagogicznej  

- poznanie przepisów regulujących i porządkujących pracę w szkole, jak: 

statut szkoły, szkolny program wychowawczy, szkolny program 

profilaktyki, szkolny system oceniania i przedmiotowy system 

oceniania, systemem awansu nauczycieli i in.  



5 Miejsce praktyki sugeruje student/ka. Akceptacja propozycji dokonuje się 

poprzez wystawienie skierowania. Praktyka może być zorganizowana w różnych 

szkołach: publicznych; społecznych, prywatnych.  

6 Studenta/kę – praktykanta/kę obowiązuje: 

- nie mniej niż 4 godziny hospitacji lekcji w przeliczeniu na każdy 

tydzień praktyki (protokoły hospitacji muszą być podpisane przez 

nauczyciela opiekuna). 

- nie mniej niż 8 godzin lekcji w przeliczeniu na każdy tydzień praktyki, 

(konspekty lekcji muszą być zatwierdzone przez nauczyciela opiekuna)  

7 Zorganizowany czas pracy praktykanta na terenie szkoły nie powinien być 

krótszy niż 25 godzin tygodniowo, na co składają się hospitacje lekcji, lekcje 

własne oraz inne formy aktywności, o których mowa w regulamin ie. 

Dokumentację lekcji prowadzonych stanowią podpisane konspekty lekcji, lekcji 

hospitowanych – protokoły hospitacji. Inne formy aktywności opisuje się w 

sprawozdaniu z praktyki.  

8 Student - praktykant otrzymuje z Uczelni skierowanie na praktykę, regulamin 

praktyki i kartę oceny praktyki. Z dokumentami otrzymanymi z Uczelni student 

zgłasza się w pierwszym dniu praktyki do dyrektora szkoły. Dyrektor zapoznaje 

studenta z nauczycielem opiekunem praktyki i określa zasady pracy praktykanta 

na terenie szkoły. Dyrektor szkoły jest bezpośrednim przełożonym studenta w 

czasie odbywania praktyki. 

9 Przed skierowaniem studentów/ki na praktykę organizowane jest spotkanie 

informacyjne odrębnie dla każdego rocznika studiów.  

10 Do każdej lekcji student/ka przygotowuje konspekty w formie pisemnej, zgodnie 

z wzorem omawianym na zajęciach z dydaktyki. Z każdej hospitowanej lekcji 

praktykant/ka sporządza protokół hospitacji. Przeprowadzone przez studenta/kę 

lekcje powinny być omówione z nauczycielem opiekunem w miarę możliwości 

bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. Ocenę każdej lekcji wraz z ewentualnymi 

uwagami nauczyciel opiekun wpisuje pod konspektem przygotowanym przez 

praktykanta. 

11 W czasie praktyki należy dbać o to, aby spełniała ona zadania wychowawcze. 

Studenci/ki praktykanci/ki powinni/y być angażowani do pełnienia obowiązków 

wychowawcy/czyni klasy. Wskazane jest przeprowadzenie przynajmniej 1 

godziny wychowawczej, uczestniczenie w posiedzeniu rady pedagogicznej, 

zebraniu z rodzicami, pracach szkolnych organizacji. Student /ka praktykant/ka 

powinien/a  prowadzić dyżury w czasie przerw, dyżur w świetlicy i w bibliotece. 

Te formy zajęć stanowią uzupełnienie do hospitowanych i przeprowadzonych 

lekcji w rozliczaniu tygodniowego wymiaru praktyki.  

12 W czasie odbywania praktyki studenci/ki powinni/y zapoznać się z bazą 

nauczania przedmiotów, których praktyka dotyczy (pracownia, hodowle szkolne, 

ogród szkolny, biblioteka, sala gimnastyczna, boisko szkolne), aby móc  

porównać jej stan z wymaganiami programu i wskazaniami literatury 

metodycznej.  

13 Z odbytej praktyki student/ka przygotowuje dokumentację, na którą składają się:  

- protokoły lekcji hospitowanych,  

- konspekty z przeprowadzonych lekcji,  

- sprawozdanie opisowe uwzględniające całokształt przebiegu praktyki z 

podaniem szkoły, liczby hospitowanych i przeprowadzonych godzin, nazwiska 

opiekuna, uwag dotyczących praktyki, opisu pracowni i jej wyposażenia w środki 

dydaktyczne (wskazana dokumentacja fotograficzna),  



- ocena podpisana przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę i opiekuna, 

zaopatrzona w pieczęć szkoły.  

Przygotowaną dokumentację student/ka przedstawia w pierwszym tygodniu po 

zakończeniu praktyki opiekunowi praktyk.  

14 Na podstawie złożonych dokumentów - opiekun praktyk dokonuje zaliczenia 

praktyki. Ocena zaproponowana przez nauczyciela opiekuna może być zmieniona 

przez kierownika praktyki. Decyzję o zmianie oceny opiekun praktyki podejmuje 

na podstawie przeprowadzonej hospitacji lekcji prowadzonej przez s tudenta lub 

oceniając przebieg praktyki na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy 

zaliczeniowej z praktykantem/ką. Ocena może być podwyższona lub obniżona. 

Ocena jest wpisywana do indeksu, karty zaliczeniowej i do protokołu w systemie 

USOS. Karta oceny zostaje w dokumentacji przechowywanej w zakładzie 

właściwym do organizacji praktyk. Konspekty lekcji i karty hospitacji są 

zwracane studentom/kom. 

15 Z nauczycielem opiekunem zawierana jest umowa o dzieło. Nauczyciele - 

opiekunowie praktyk opłacani są z funduszu Uczelni po złożeniu prawidłowo 

wypełnionych druków finansowych.  

16 Praktyka jest formą zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów i w czasie jej 

trwania student/ka, który opłacił/a składkę ubezpieczeniową w Uniwersytecie 

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, jest objęty/a ubezpieczeniem od 

nieszczęśliwych wypadków (nw). Studenci/ki nie korzystający z ubezpieczenia 

zawieranego w Uczelni, powinni indywidualnie wykupić polisę ubezpieczenia od 

nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki, jeśli takiej polisy nie posiadają. 

Jeśli tego nie dopełnią, biorą na siebie odpowiedzialność i konsekwencje zdarzeń 

losowych, a szkoła ma prawo odmówić przyjęcia na praktykę.  

17 W ciągu trzech pierwszych dni praktyki, student /ka jest zobowiązany/a do 

przekazania kierownikowi praktyki informacji o planie jej przebiegu 

uzgodnionym z nauczycielem opiekunem. Może to zrobić osobiście lub przesłać 

ją na niżej podany adres poczty e- mailowej lub na numer faksu. Nie wywiązanie 

się z tego obowiązku może być podstawą do nie zaliczenia praktyki. Kartę oceny 

praktyki i regulamin praktyki można pobrać z internetu: www.ib.ap.siedlce.pl /  

18 Za zaliczenie praktyk dziekanat WP wpisuje odpowiednią liczbę punktów ECTS 

przypisaną tej formie kształcenia.  

19 Praktyka nie zaliczona w terminie właściwym dla danego rocznika studiów 

powinna być odbyta w innym terminie uzgodnionym z opiekunem praktyki i 

zaakceptowanym przez Dziekana WP.  

20 Opiekun praktyki analizuje złożone karty ocen, a wypływające z nich wnioski 

zamieszcza w rocznym sprawozdaniu składanym Radzie Wydziału 

Przyrodniczego w terminie wyznaczonym przez Dziekana, wynikającym z 

kalendarza posiedzeń RWP.  

 

 

 

Za organizację praktyki odpowiada: 

Instytut Biologii, Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody  

ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce 

tel. (025) 6431328, 6431206, tel/fax. 6431338 

e-mail: mariao@uph.edu.pl rkow@uph.edu.pl  

 

 

http://www.ib.ap.siedlce.pl/
mailto:mariao@uph.edu.pl
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