
Instrukcja i program praktyki 

Rodzaj praktyki Ogólnopedagogiczna 

Główny cel praktyki Zapoznanie Praktykanta z funkcjonowaniem szkoły jako instytucji 

oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej oraz rozpoczęcie praktycznego 
wdrażania do pracy w zawodzie nauczyciela-wychowawcy. 

Miejsce praktyk  szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa 

Czas trwania:  30 godzin lekcyjnych 

Uwagi do przebiegu 

praktyk 
1. Słuchacz zgłasza się do Dyrekcji Szkoły w dniu rozpoczęcia 

praktyki, a przez cały czas trwania praktyki podlega 

Nauczycielowi – Opiekunowi działającemu z upoważnienia 
Dyrektora Szkoły. 

2. Praktykant zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego 
w szkole porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o BHP.  

3. Rozpoczynając praktykę ogólnopedagogiczną Słuchacz ma 

obowiązek przedstawienia instrukcji i warunków zaliczenia 
praktyki Nauczycielowi – Opiekunowi z ramienia szkoły. Każda 

nieobecność w trakcie praktyki powinna być zgłoszona i 
usprawiedliwiona u Opiekuna praktyk. 

4. W razie potrzeby Słuchacz może się kontaktować z Opiekunem 

praktyk z ramienia Uczelni lub Dziekanatem. 

Program praktyk-

wykaz zadań 

1. Hospitacji co najmniej 15 lekcji, w tym co najmniej 5 lekcji w 

klasie, w której będzie prowadził lekcję wychowawczą. Lekcje 
powinny być hospitowane w oparciu o podany przez Opiekuna 
praktyk z ramienia Uczelni wzór hospitacji. 

2. Przygotowywania i przeprowadzenia lekcji wychowawczej. 
Konspekt powinien być zaakceptowany przez Opiekuna Praktyk 

z ramienia szkoły i podpisany przez niego. Po przeprowadzeniu 
lekcji Praktykant powinien dokonać samooceny lekcji 
dołączając ją w formie krótkiej autorefleksji do dokumentacji z 

praktyki. 
3. Opracowania charakterystyki klasy szkolnej z 

wykorzystaniem przynajmniej jednej techniki socjometrycznej. 
Narzędzia badawcze, wyniki badań wraz z analizą i wnioskami 
należy dołączyć do dokumentacji z praktyk.  

4. Pisemnego wykazu dokumentów szkolnych, z którymi 

zapoznał się Student wraz z ich krótką charakterystyką 

(statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, programy 
profilaktyczno-wychowawcze, wykaz zajęć pozalekcyjnych lub 
inne dokumenty dostępne Studentowi). 

5. Pisemnego sprawozdania z uczestnictwa w różnych innych 

dydaktycznych i wychowawczych formach pracy szkoły 



takich jak: krótkie wycieczki, zebrania z rodzicami, udział w 

Radzie pedagogicznej, konferencje, szkolenia, praca na rzecz 
szkoły (o ile wystąpiły podczas praktyki) rozmowa z 

pedagogiem lub psychologiem szkolnym na temat pracy z 
uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapoznanie z 
obowiązkami wychowawcy klasy itp.  

6. Uzupełnienia Dzienniczka praktyk (opieczętowane i 
podpisane przez Dyrekcję informacje dotyczące terminu 

rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz jej zaliczenia; 
potwierdzony przez Dyrekcję i Nauczyciela – Opiekuna wykaz 
czynności Studenta, opinia Nauczyciela – Opiekuna o 

Praktykancie oraz opinia studenta o odbytej praktyce 
ogólnopedagogicznej) 

Dokumentacja 

potrzebna do 

zaliczenia praktyki 

1. Uzupełnione protokoły lekcji hospitowanych (min.5) 
2. Konspekt lekcji wychowawczej podpisany przez Opiekuna 

praktyki z ramienia szkoły. 

3. Autorefleksja po przeprowadzonej lekcji wychowawczej. 
4. Opracowanie charakterystyki klasy szkolnej. 

5. Sprawozdanie praktykanta z uczestnictwa w różnych innych 
dydaktycznych i wychowawczych formach pracy szkoły, 

6. Uzupełniony poprawnie Dzienniczek praktyk 

  

                                      Opracowanie: dr Anna Wójcik 

 


