
 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAKTYKI 

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  

 

I. Ogólne założenia: 

1. Student OSW, w ramach programu kształcenia na kierunku zobowiązany jest do odbycia 

praktyki w wymiarze 250 godzin z czego na pierwszym roku - 30 godzin praktyki 

ogólnopedagogicznej. 

2. Zakończenie praktyk powinno nastąpić do 31 maja we właściwym dla praktyki roku 

akademickim. 
3. Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu na następny rok i 

odbywa się na podstawie:  

- pozytywnej opinii o jej przebiegu dokonanej przez opiekuna praktyki w placówce, w 

której student odbył praktykę, przedstawionej na Karcie zaliczenia praktyki. 

- Planu praktyki studenta z pisemnym potwierdzeniem realizacji wyznaczonych zadań; 

4. Brak zaliczenia praktyki w wymiarze przewidzianym w Planie praktyki studenta jest 

równoznaczny z nieukończeniem studiów. 

II. Cel praktyki: 

 Celem praktyki jest: 
- wprowadzenie studentów w pracę placówki szkolnej/przedszkolnej 

- wstępne zapoznanie z organizacja placówek, ich zadaniami, formami pracy 

- skonfrontowanie wyobrażeń z rzeczywistości instytucji edukacyjnej 

 

III. W trakcie praktyki student prowadzi obserwację całokształtu działalności 

placówki, zapoznaje się z działalnością polegającą na prowadzeniu zajęć w przedszkolu i/lub 

szkole podstawowej w klasach I-III. Ponadto obserwuje realizowane zadania pod nadzorem 

opiekuna praktyk. W celu sprawnej organizacji praktyki odbywa spotkania z kadrą, analizuje 

dokumentację placówki, obserwuje codzienną działalność. 

Poza tym w toku obserwacji konfrontuje  posiadaną wiedzą potoczną z rzeczywistym 

obrazem pracy nauczyciela. W tym celu, po zapoznaniu z profilem i dokładną działalnością 

instytucji, włącza się, w charakterze obserwatora, w realizację konkretnych działań 

zawodowych. Poznaje dokumentację wychowawczo-dydaktyczną obowiązującą w wybranej 

placówce, współdziała z innymi pracownikami w celu wykonania zadań zawodowych. 

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji zawodowych  przez: 

1.  Zapoznanie się rodzajem prowadzonej w placówce dokumentacji 

2. Współdziałanie z wyznaczonym w instytucji opiekunem w zakresie realizacji zadań. 

3. Obserwowanie wykonywanie zadań. 

4. Rozpoznanie organizacji warsztatu pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej, poprzez zapoznanie się z jego księgozbiorem, środkami 

dydaktycznymi, wyposażeniem pracowni itd. 

5. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń,  

w tym: 

a. Prowadzenie dokumentacji praktyki 

b. Konfrontowanie wiedzy potocznej z praktyką 

c. Ocenę własnego funkcjonowania w sytuacjach edukacyjnych (dostrzeganie swoich 

mocnych i słabych stron) 

d. Ocenę przebiegu prowadzonych działań  

e. Konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania zadań 

 

 

 



 

 

IV. Obowiązki studenta i opiekuna praktyk  

Do obowiązków studenta należy: 

- zapoznanie się ze strukturą organizacyjną pracy instytucji, z aktami regulującymi prawny 

aspekt pracy w placówce oraz inną niezbędną dokumentacją; 

- ukierunkowane obserwowanie działalności wybranej instytucji w zakresie realizacji zadań 

zawodowych; 

- zapoznanie się z formami współdziałania placówki z innymi podmiotami oraz współpracy 

ze środowiskiem lokalnym; 

- wykonywanie samodzielnie oraz pod kierunkiem opiekuna powierzonych prac; 

- przestrzeganie przepisów BHP obowiązujących na terenie placówki oraz dyscypliny pracy 

(przede wszystkim punktualność i wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków). 

Obowiązki opiekuna praktyk w placówce: 

- ustalenie ze studentem harmonogramu praktyki zgodnego z jej celami, 

- pomoc w uzyskaniu wglądu do niezbędnej dokumentacji, 

- obserwacja zachowania studenta podczas odbywanej praktyki, przestrzegania przepisów, 

- kontrolowanie obecności studenta, jego zaangażowania w powierzone prace, umiejętności 

nawiązywania kontaktów z innymi pracownikami placówki 

- umożliwienie studentowi podjęcia czynności określonych w „obowiązkach studenta” i ich 

kontrolowanie, 

- omawianie ze studentem wykonywanych przez niego zadań, 

- potwierdzenie przebiegu praktyk w Karcie zaliczenia praktyk poprzez dokonanie ich oceny. 

 

V. Instytucje, w których studenci mogą realizować praktykę: 

Studenci mogą realizować praktyki wyłącznie w przedszkolach lub klasach I-III szkół 

podstawowych. 

 


