
Instrukcja przebiegu praktyki pedagogicznej  

(w szkole podstawowej: kl. I-III) 

 

Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia  

Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna  

 
1. Uwagi wstępne  

 
Praktyka pedagogiczna na kierunku studiów Pedagogika, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna 

i przedszkolna, jest realizowana w wymiarze 240 godz. (8 tyg.) na studiach w formie stacjonarnej 

i niestacjonarnej: 

- 120 godz. – realizacja w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach  

        (po I roku studiów, zaliczenie na II roku studiów) 

- 120 godz. – realizacja w szkołach podstawowych w klasach I-III  

        (po II roku studiów, zaliczenie na III roku studiów) 

 Z ramienia Uczelni prowadzone są konsultacje merytoryczne związane z wyborem miejsca praktyki, 

określeniem celów praktyki i jej zaliczeniem. Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań na 

terenie placówki należy do nauczyciela-opiekuna. Na podstawie niniejszych założeń programowych 

i organizacyjnych opiekun wspólnie ze studentem ustalają szczegółowy program praktyki.  

 

2. Realizacja praktyki 

 

W szkole podstawowej realizacja poszczególnych etapów praktyki pedagogicznej odbywa się 

w następującej kolejności: 

I. praktyka opiekuńczo-wychowawcza, 

II. praktyka dydaktyczna (hospitacyjno-asystencka), 

III. praktyka dydaktyczna. 

 

I. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza – po II roku studiów 

 
Czas trwania praktyki: 30 godz.                        

 
Cel praktyki: 

 

- kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, 

- gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami klas I-III, 

- zarządzanie grupą, 

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów, 

- konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną 
w działaniu praktycznym.  
 

Student w ramach praktyki pedagogicznej: 

1) zapoznaje się ze specyfiką placówki, w której odbywana jest praktyka, m.in.: 

• zapoznaje się ze strukturą, organizacją oraz zadaniami realizowanymi przez szkołę podstawową, 

• dokonuje analizy zadań poszczególnych członków kadry pedagogicznej (m.in. pedagoga, psychologa,  

terapeutów). 

Realizacja pkt 1): 4 godz.  

2) obserwuje:  

• zorganizowaną  i spontaniczną aktywność grup uczniów (formalnych i nieformalnych), 

• aktywność poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• interakcje  wychowawca/nauczyciel – dziecko, 

• interakcje pomiędzy dziećmi, 

• procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych (prawidłowości 

i zakłócenia), 

• podejmowane czynności i prowadzone zajęcia przez opiekuna praktyk,  



• sposób integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności (m.in. opiekuńczo-wychowawczej, 

dydaktycznej, pomocowej, terapeutycznej), 

• dynamikę grupy i ról pełnionych przez uczestników grupy (zachowania i postawy dzieci), 

• działania podejmowane przez opiekuna, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie 

dyscypliny w grupie 

 

3) współdziała z opiekunem praktyk w celu: 

• sprawowania opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewniania bezpieczeństwa, 

• podejmowania działań wychowawczych, wynikających z zastanych sytuacji, 

• prowadzenia zorganizowanych zajęć wychowawczych, 

• podejmowania działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

Realizacja pkt 2) i 3): 12 godz.  

4) pełni rolę opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 

• diagnozuje dynamikę grupy oraz pozycje jednostek w grupie, 

• poznaje uczniów, ich sytuację społeczną, potrzeby, zainteresowania i zdolności, a także określa poziom 

rozwoju oraz wstępnie diagnozuje dysfunkcje i zaburzenia, 

• sprawuje opiekę nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów, 

• organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze (w tym zajęcia integrujące grupę i działania profilaktyczne) – 

w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 

• kieruje aktywnością grupy i współdziałaniem jej uczestników (praca uczniów w grupach zadaniowych), 

• podejmuje indywidualną pracę z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 

• podejmuje działania wychowawcze o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia 

bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad, 

• sprawuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły. 

Realizacja pkt 4): 14 godz.  

 
II. Praktyka dydaktyczna (hospitacyjno-asystencka) – po II roku studiów     

 
Czas trwania praktyki: 40 godz.                          

 

Cel praktyki: 

Kształtowanie kompetencji dydaktycznych nauczyciela klas I-III, gromadzenie doświadczeń związanych 

z pracą dydaktyczno-wychowawczą i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej 

z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

 

Student w ramach praktyki pedagogicznej: 

1) zapoznaje się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności: 

• zapoznaje się z dokumentacją placówki oświatowej, klasy, a w szczególności z programami kształcenia, 

dziennikami zajęć oraz autorskimi projektami pracy edukacyjnej, 

• zapoznaje się z planowaniem pracy szkoły, klasy (praca roczna, semestralna, tygodniowa oraz dzienna). 

 

2) obserwuje: 

• czynności podejmowane przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności 

uczniów, 

• tok metodyczny lekcji, stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce 

dydaktyczne, 

• interakcje  wychowawca/nauczyciel - dziecko, 

• interakcje pomiędzy dziećmi w toku zajęć/lekcji, 

• sposoby aktywizowania i dyscyplinowania uczniów, 

• sposoby różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów, 

• sposób oceniania uczniów, 

• sposób zadawania i kontrolowania pracy domowej, 



• funkcjonowanie i aktywność poszczególnych uczniów w czasie lekcji, z uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w tym – uczniów szczególnie uzdolnionych, 

• działania podejmowane przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania 

dyscypliny, 

• organizację przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, 

dekoracje). 

 

3) współdziała  z opiekunem praktyk w: 

• planowaniu i przeprowadzaniu lekcji, 

• organizowaniu pracy w grupach, 

• przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, 

• wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, 

• kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, 

• podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym – uczniów 

szczególnie uzdolnionych, 

• organizowaniu przestrzeni klasy, 

• podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
III. Praktyka dydaktyczna – po II roku studiów     

 
Czas trwania praktyki: 50 godz.                        

 

Cel praktyki: 

Kształtowanie kompetencji dydaktycznych nauczyciela przedszkola oraz klas I-III, gromadzenie doświadczeń 

związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki 

szczegółowej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. 

 

Student w ramach praktyki pedagogicznej pełni rolę nauczyciela, w szczególności: 

• planuje zajęcia/lekcje, formułuje cele, dobiera metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne, 

• samodzielnie prowadzi lekcje w oparciu o opracowywane przez siebie scenariusze (36 godz. lekcyjnych), 

• wykorzystuje w toku zajęć/lekcji środki multimedialne i technologię informacyjną, 

• rozwija umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, 

• kieruje aktywnością poznawczą i współdziałaniem uczniów,  

• organizuje pracę uczniów w grupach zadaniowych, 

• dostosowuje podejmowane działania do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

• diagnozuje  poziom wiedzy i umiejętności uczniów, 

• podejmuje indywidualną pracę dydaktyczną z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi), 

• podejmuje działania wychowawcze w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, 

w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych osób, nieprzestrzegania ustalonych 

zasad, 

• podejmuje współpracę z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami. 

 

3. Założenia programowo-organizacyjne 

  
Przed przystąpieniem do zajęć praktykant powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi 

w placówce oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Student powinien poznać strukturę organizacyjną, 

zasady działania oraz organizację pracy placówki odbywania praktyki. Pod kierunkiem opiekuna, w określonym 

przez niego stopniu i zakresie, student powinien aktywnie uczestniczyć w bieżącej pracy placówki. 

W przypadku, gdy opiekun praktyk poleci z ramienia placówki wykonanie zadań związanych z praktyką 

(np. przygotowanie pomocy naukowych do prowadzenia lekcji lub zajęć wychowawczych), czas ten również 

wlicza się do praktyki. Zadania te należy opisać w Dzienniku praktyk.  

Student powinien posługiwać się nowoczesnymi środkami dydaktycznymi stosowanymi w miejscu 

odbywania praktyki. Scenariusze zajęć przygotowane przez studenta, nauczyciel-opiekun powinien zatwierdzić 



najpóźniej w przeddzień ich realizacji. Wszystkie zajęcia samodzielnie prowadzone przez studenta są 

obserwowane przez nauczyciela-opiekuna.  

Student nie ma prawa skracać czasu trwania praktyki. W trakcie trwania praktyki student prowadzi 

systematycznie Dziennik praktyk, w którym powinny znaleźć odzwierciedlenie jego codzienne zajęcia. 

W Dzienniku praktyk student dokonuje wpisu dotyczącego: 

1. okresu trwania praktyki,  

2. czynności wykonywanych w czasie praktyki, 

3. sprawozdania z odbytej praktyki.  

W sprawozdaniu studenta – po przeprowadzonych samodzielnie zajęciach – powinny znaleźć się uwagi 

własne dotyczące przebiegu prowadzonych zajęć/lekcji oraz realizacji zamierzonych celów, a także samooceny 

funkcjonowania w trakcie wypełniania roli nauczyciela. Informacje dotyczące wykonywanych przez studenta 

czynności powinny być potwierdzone przez opiekuna.  

Po zakończeniu praktyki opiekun dokonuje krótkiej charakterystyki postawy praktykanta i ocenia 

przebieg jego praktyki, w tym – po przeprowadzeniu i omówieniu ze studentem samodzielnie przeprowadzonych 

przez niego zajęć – umieszcza opinię metodyczną i merytoryczną o tych zajęciach. 

 Praktyka pedagogiczna podlega procedurze ewaluacji (w Dzienniku praktyk formularz wypełniany 

przez studenta oraz opiekuna/przedstawiciela placówki). 

 

4. Wymagana dokumentacja 

 

Po zakończeniu praktyki student składa u Koordynatora praktyk zawodowych: 

 

1. Dziennik praktyk (właściwie wypełniony, opatrzony pieczęcią placówki), 

2. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki,  

3. Wykaz samodzielnie prowadzonych zajęć, 

4. scenariusze zajęć – podpisane przez studenta i opiekuna (dokumentujące właściwą ilość samodzielnie 

przeprowadzonych zajęć).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn 


