
                             
 

  KOLEGIUM PEDAGOGICZNE  
 

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH  
 

1. Celem praktyk jest nabycie umiejętności prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu 
zgodnego z kierunkiem studiów oraz poznanie procedur, organizacji i 
funkcjonowania szkół.  

2. Do uzyskania uprawnień pedagogicznych konieczne jest zrealizowanie: 
a) 30 godzin praktyk ogólnopedagogicznych - poznanie organizacji pracy 

różnych typów szkół, podstaw prawnych, zasad administrowania i 
zarządzania, sposób dokumentacji nauki w szkole oraz formy wspomagania 
procesu dydaktycznego 

b) 120 godzin praktyk związanych z kierunkiem studiów - obserwowanie  zajęć,  
aktywne asystowanie  nauczycielowi  podczas lekcji, prowadzenie zajęć 
wspólnie  
z nauczycielem, samodzielne  prowadzenie zajęć oraz wspólne projektowanie  
i planowanie zajęć, konsultacje i omówienia prowadzonych zajęć na 
podstawie wypełnionych kart hospitacji: dyskusja, wnioski  i zalecenia do 
dalszej pracy pedagogicznej. Możliwe jest uwzględnienie udziału w kursach 
mistrzowskich  
i metodycznych jako części koniecznych praktyk-decyzję o ich liczbie 
podejmuje kierownik Kolegium po konsultacji z dziekanem odpowiedniego 
wydziału. 

c) 90 godzin praktyk do nauczania kolejnego przedmiotu – j.w. 
3. Praktyki można realizować wyłącznie w szkołach wskazanych przez Kolegium 

Pedagogiczne. 
Lista szkół oraz wykaz nauczycieli znajdują się w sekretariacie Kolegium. 

4. Realizacja praktyk następuje w oparciu o skierowanie na praktyki, wydane przez 
kierownika Kolegium Pedagogicznego. 

5. Osoby zgłaszające się na praktyki muszą posiadać zaświadczenie od lekarza 
rodzinnego  
o braku przeciwskazań do pracy z dziećmi, pozytywnie zaliczone szkolenie BHP oraz 
muszą stosować się do zasad przebywania na terenach szkół. 

6. Podstawą zaliczenia praktyk jest dziennik praktyk. Zaliczenia całości praktyk 
dokonuje kierownik Kolegium Pedagogicznego na podstawie: 

a) sprawdzeniu wiedzy z zakresu praktyk ogólnopedagogicznych 
b) omówieniu  wypełnionych kart hospitacyjnych 
c) zaliczonego cyklu niezbędnych praktyk i rekomendacji pedagoga 

prowadzącego praktyki w wyznaczonej szkole* 
d) ewentualnych zaświadczeń potwierdzających udział w kursach 
e) ewentualnych zaświadczeń o pracy w szkole** 

 
*zgodnie z podpisanymi porozumieniami realizacja praktyk pedagogicznych przez 
uczestników Kolegium Pedagogicznego nie może wpływać na realizowany przez szkołę 
proces dydaktyczny. 
W związku z dużą liczbą osób realizujących praktyki ostatecznym dopuszczeniem do 
zaliczenia tego przedmiotu jest rekomendacja pedagoga prowadzącego praktyki 
 
**osoby legitymujące się zaświadczeniem o pracy w szkole mogą ubiegać się o zaliczenie 
części praktyk na tej podstawie.   


