
REGULAMIN CIĄGŁEJ PRAKTYKI WYCHOWAWCZEJ 

 

I.CEL OGÓLNY  PRAKTYKI 

Zapoznanie ze specyfiką szkoły lub placówki oświatowej, w szczególności poznanie realizowanych przez nią 

zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy pracowników, uczestników 

procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.  

 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI 

1. Ciągła praktyka wychowawcza odbywa się w terminach:  

 w 2 semestrze - dla studentów biologii studiów I stopnia (licencjackich). 

 w 1 semestrze - dla studentów II stopnia, 

2. Miejscem ciągłej praktyki wychowawczej jest: 

 szkoła podstawowa - dla studentów studiów I stopnia, 

 szkoła ponadgimnazjalna - dla studentów II stopnia. 

3. Praktyka może być zorganizowana w różnych szkołach i placówkach oświatowych: publicznych; 

społecznych, prywatnych. Miejsce praktyki sugeruje student/ka. Akceptacja propozycji dokonuje się 

poprzez wystawienie skierowania.  

4. Przed praktyką organizowane jest spotkanie informacyjne, na którym studenci zostają zapoznani z celami 

praktyki, zasadami jej zaliczenia oraz otrzymują skierowanie, regulamin i kartę oceny. Udział studentów w 

spotkaniu jest obowiązkowy. 

5. Praktyką studentów kieruje opiekun/ka praktyk powołany/a przez Rektora ds. Studiów, a za jej organizację 

i przebieg na terenie szkoły odpowiada dyrektor/ka, który/a wyznacza nauczyciela/kę przedmiotu do 

sprawowania bezpośredniej opieki nad studentem/ką praktykantem/ką. 

6. W pierwszym dniu praktyki studenci zgłaszają się do dyrektora szkoły z dokumentami otrzymanymi w 

Uczelni. Dyrektor zapoznaje studenta/kę z nauczycielem/ką opiekunem/ką praktyki i określa zasady pracy 

praktykanta/ki na terenie szkoły. Dyrektor szkoły jest bezpośrednim przełożonym studenta/ki w czasie 

odbywania praktyki. 

7. Zorganizowany czas pracy praktykanta/ki na terenie szkoły wynosi 30 godzin. Każdy student/ka w tym 

czasie realizuje zadania wymienione w punkcie III niniejszego regulaminu. Dokumentacja wszystkich form 

aktywności studenta/ki na terenie szkoły powinna być opisana w założonym we własnym zakresie 

dzienniczku i sprawozdaniu z praktyki. Dzienniczek i sprawozdanie powinny być podpisane przez 

studenta/kę i opiekuna/kę praktyki przed złożeniem dokumentacji u opiekuna/ki praktyki z ramienia uczelni 

w celu zaliczenia praktyki.  

8. W razie choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestniczenie w praktyce, student/ka 

zobowiązany/a jest niezwłocznie powiadomić o swojej nieobecności nauczyciela/kę przedmiotu i 

opiekuna/kę praktyk w uczelni. 



9. Student/ka może odbyć praktykę w innym terminie niż ustalony tylko w przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności swojej lub nauczyciela/ki. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun/ka praktyki z ramienia 

uczelni po rozpatrzenia podania studenta/ki złożonego w tej sprawie. 

  

III. ZADANIA STUDENTA/KI  

W trakcie praktyki student/ka powinien/a wykonać zadania określone w standardzie kształcenia 

przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela, w tym: 

1) obserwować: 

 lekcje przedmiotowe ze zwróceniem uwagi na realizację celów wychowawczych oraz wzajemne relacje: 

nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń oraz na aktywność poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 dynamikę grupy, role pełnione przez uczestników grupy, zachowania i postawy dzieci i młodzieży, 

 działania podejmowane przez opiekuna praktyki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania 

dyscypliny w grupie 

 różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowane w szkole (np. zajęcia wyrównawcze, koła 

zainteresowań, imprezy kulturalne, turystyczno-sportowe, uroczystości szkolne), 

2) współdziałać z opiekunem/ką praktyk w: 

 sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 

 podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, 

 przygotowaniu i przeprowadzeniu trzech lekcji (np. przygotować środki dydaktyczne, dokonać podziału 

klasy na grupy, kierować pracą grupy, rozdać materiały, sprawdzić listę obecności, pomóc w 

przeprowadzeniu eksperymentu lub w wykonaniu zadania), 

 podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 

3) pełnić rolę opiekuna/ki-wychowawcy, w szczególności: 

 uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych nauczyciela przedmiotu (np.: pełnić dyżury: międzylekcyjne, w 

świetlicy, w bibliotece; wziąć udział w apelu szkolnym, wycieczce, zajęciach integracyjnych), 

 animować aktywność grupy i współdziałanie jej uczestników, organizować pracę uczniów i wychowanków 

w grupach zadaniowych, 

 w uzgodnieniu z nauczycielem/ką opiekującą się praktyką podejmować pracę z uczniami i wychowankami 

(w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 

 poznać procedury w zakresie podejmowania działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w 

sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych 

zasad, 

 w uzgodnieniu z nauczycielem/ką opiekującą się praktyką prowadzić działania opiekuńczo-wychowawcze 

wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie, 

 poznać dokumentację szkoły (statut szkoły, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, 

regulamin szkoły, dzienniki lekcyjne), 

4) analizować i interpretować zaobserwowane albo doświadczane sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, w tym: 

 prowadzić dokumentację praktyki, 

 konfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką, 



 ocenić własne funkcjonowanie w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron), 

 ocenić przebieg prowadzonych działań oraz realizację zamierzonych celów, 

 konsultować się z opiekunem/ką praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych 

działań. 

 napisać sprawozdanie końcowe. 

IV. ZADANIA NAUCZYCIELA/KI PRZEDMIOTU (opiekuna/ki w szkole) 

W czasie trwania praktyki nauczyciel/ka przedmiotu powinien/a współpracować ze studentem/ką umożliwiając 

mu/jej wykonanie zadań określonych w punkcie III, a w szczególności zapoznać studenta/kę: 

 z prowadzeniem dokumentacji wychowawcy klasy, 

 z planowaniem i prowadzeniem lekcji wychowawczej,  

 z prowadzeniem obserwacji lekcji przedmiotowych i analizowania ich pod kątem realizowanych celów 

wychowawczych, 

 z kryteriami oceniania zachowania ucznia, 

 ze specyfiką pracy wychowawcy klasowego, 

 z pracą z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 

 z wydarzeniami odbywającymi się w szkole w czasie trwania praktyki (np.: rada pedagogiczna, wycieczka, 

apel), 

 z prawami i obowiązkami ucznia, zadaniami samorządu szkolnego i rady rodziców, 

 ze swoją opinią na temat jego/jej pracy i postawy w czasie praktyki. 

VI. ZALICZENIE PRAKTYKI 

1. W terminie do 7 dni od zakończenia praktyki studenci powinni dostarczyć opiekunowi praktyk z ramienia 

uczelni dokumentację z odbytej praktyki: 

 dzienniczek praktyk z udokumentowanymi działaniami w zakresie zadań określonych w punkcie III, 

 sprawozdanie opisowe z praktyki (może być napisane w dzienniczku, lub oddzielnie) 

 kartę oceny, 

2. Podstawą zaliczenia praktyki jest złożenie dokumentów, odbycie jej w wyznaczonym terminie oraz 

otrzymanie pozytywnej oceny wystawionej przez nauczyciela/kę przedmiotu.  

3. Opiekun/ka  praktyk na podstawie złożonych dokumentów dokonuje zaliczenia praktyki. Ocena 

zaproponowana przez nauczyciela/kę opiekuna/kę może być zmieniona przez opiekuna/kę praktyki z 

ramienia uczelni. Na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy z praktykantem/ką ocena może być 

podwyższona lub obniżona.  

Przed przystąpieniem do praktyki z nauczycielem/ką opiekunem/ką zawierana jest umowa o dzieło. Nauczyciele 

- opiekunowie praktyk opłacani są z funduszu Uczelni po złożeniu prawidłowo wypełnionych druków 

finansowych wg stawek zamieszczonych w zarządzeniu rektora. 

Praktyka jest formą zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów i w czasie jej trwania student/ka, który/a 

opłacił/a składkę ubezpieczeniową w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, jest objęty/a 



ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków (nw). Studenci 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. 

 

Organizacją praktyki zajmuje się: 

Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii 

ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce 

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

 


