
UWAGI DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ 

w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 

(studia pierwszego stopnia, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna) 

 

1. Praktyka pedagogiczna realizowana jest w 3 etapach: 

I. praktyka opiekuńczo-wychowawcza, 

II. praktyka dydaktyczna (hospitacyjno-asystencka), 

III. praktyka dydaktyczna. 

2. W przedszkolu i szkole podstawowej przy realizacji poszczególnych etapów praktyki pedagogicznej 

konieczne jest zachowanie takiej kolejności, jak powyżej: od I do III.  

3. Przed rozpoczęciem praktyki pedagogicznej należy szczegółowo zapoznać się z treścią „Instrukcji 

przebiegu praktyki pedagogicznej” - w przedszkolu oraz „Instrukcją przebiegu praktyki pedagogicznej” 

- w szkole podstawowej (kl. I-III). 

4. W Dzienniku praktyki należy wyraźnie udokumentować realizację poszczególnych etapów praktyki 

pedagogicznej; z przypisaną danemu etapowi praktyki ilością godzin (w przedszkolu jak i w szkole 

podstawowej /kl. I-III/ w wymiarze, jak poniżej): 

I. praktyka opiekuńczo-wychowawcza – 30 godz. 

II. praktyka dydaktyczna (hospitacyjno-asystencka) – 40 godz. 

III. praktyka dydaktyczna – 50 godz. 

5. Praktyki odbywane według Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela uwzględniają zajęcia dydaktyczne przewidziane na danym etapie kształcenia w szkole 

podstawowej, przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Godziny dydaktyczne 

rozliczane są jako 45 minutowe lub 60 minutowe, w zależności od rodzaju i miejsca zajęć. Pozostałe 

godziny pracy rozliczane są jako zegarowe.  

6. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, w innych formach wychowania 

przedszkolnego (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) oraz do 

dnia 31 sierpnia 2019 r. także w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

7. Konieczne jest udokumentowanie właściwej ilości samodzielnie przeprowadzonych godzin lekcyjnych 

w przedszkolu (36 godz. lekcyjnych) i w szkole podstawowej (36 godz. lekcyjnych). Jeśli temat 

realizowany jest na więcej, niż jednej godzinie lekcyjnej, informacja ta musi być zawarta na scenariuszu 

zajęć (ewentualnie na „Wykazie samodzielnie prowadzonych zajęć”). 

8. Zaleca się, aby hospitacje i samodzielnie przeprowadzone lekcje w szkole podstawowej odbyły się na 

różnych poziomach (w kl. I, II i III). Uwaga ta dotyczy także grup wychowanków na różnych 

poziomów wiekowych w przedszkolu. 

9. Na praktyce w kl. I-III student może pełnić rolę opiekuna-wychowawcy, organizując i prowadząc 

zajęcia wychowawcze (w tym zajęcia integrujące grupę i działania profilaktyczne). W takim przypadku 

prowadzone zajęcia muszą opierać się o samodzielnie opracowywane scenariusze.  

10. Instrukcje przebiegu praktyki pedagogicznej uwzględniają optymalne warunki dla realizacji praktyki. 

Poszczególne etapy praktyki pedagogicznej powinny być realizowane zgodnie z przyjętymi zaleceniami 

godzinowymi. Jednak szczegóły ustala opiekun praktyki, uwzględniając realne warunki placówki, 

w której realizowana jest praktyka pedagogiczna. 

11. „Instrukcje przebiegu praktyki pedagogicznej” należy przekazać nauczycielowi-opiekunowi na 

początku praktyki. 
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