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Główne założenia praktyki  zawodowej 

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie z organizacją pracy, szkoły, placówek systemu 

oświaty, w tym placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-

pedagogicznej, warsztatem pracy nauczyciela, formami i metodami nauczania i wychowania 

oraz umożliwienie słuchaczowi kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno-

wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami, a także weryfikacji własnych 

predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela.  

 

Ogólne cele praktyki zawodowej 

1. poznanie specyfiki zawodu nauczyciela przedszkola w szkole podstawowej i 

ponadpodstawowej; 

2. stwarzanie warunków do rozwijania gotowości do podjęcia roli nauczyciela;  

3. przygotowanie do efektywnego organizowania własnego warsztatu nauczycielskiego;  

4. świadome budowanie relacji z dziećmi i uczniami, ich rodzicami lub opiekunami oraz ze 

współpracownikami;  

5. wdrożenie innowacyjności w pracy nauczyciela, w zakresie dotyczącym indywidualizacji 

procesu nauczania uwzględniającej zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, wspieranie 

ich wszechstronnego rozwoju, ich aktywności i uczestnictwa w procesie kształcenia i 

wychowania oraz w życiu społecznym.  

 

Szczegółowe cele  praktyki  zawodowej 



1. PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA (OBSERWACYJNA) 

Realizowana w trybie śródrocznym ma na celu zapoznanie słuchacza z charakterem pracy 

różnych placówek i organizacji realizujących zadania opiekuńcze, wychowawcze, socjalne, 

terapeutyczne, rewalidacyjne, dydaktyczne, resocjalizacyjne i inne. W jej trakcie słuchacz 

włącza się także czynnie w wydarzenia promujące edukację i profilaktykę społeczną na terenie 

Uczelni i poza nią. Celem tych praktyk jest preorientacja zawodowa, uświadomienie 

wszechstronności roli pedagoga oraz zapoznanie go z zawodowym otoczeniem tworzącym 

kontekst pracy nauczyciela.  

Realizacja praktyk śródrocznych pozostaje w ścisłej korelacji z zajęciami teoretycznymi oraz 

metodycznymi. 

2. PRAKTYKA OBSERWACYJNO-METODYCZNA  

Realizowana w trybie śródrocznym, odbywa się w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych, placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska 

nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z póż. zm. Ma na celu zapoznanie 

słuchacza  ze specyfiką funkcjonowania tego typu placówek i instytucji, umożliwienie 

obserwacji zadań i czynności realizowanych przez doświadczonych pracowników, 

kształtowanie umiejętności analizy czynności dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

wzbogacenie swojej wiedzy odnośnie metodyki pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

konfrontację ze zdobytą wiedzą z zakresu przedmiotów pedagogicznych, przygotowanie do 

dalszych etapów praktyki. 

Realizacja praktyk śródrocznych pozostaje w ścisłej korelacji z zajęciami teoretycznymi oraz 

metodycznymi. 

3. PRAKTYKA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 

Ma na celu przygotowanie słuchacza  do przyszłej pracy zawodowej nauczyciela  w szkole 

podsatwowej i ponadpodstawowej poprzez samodzielne prowadzenie zajeć dydaktycznych i 

realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych  oraz umiejętności samodzielnego 

projektowania zajęć. Praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów 

podyplomowych.  Odbywa się w szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do 

zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 

Realizacja praktyk śródrocznych pozostaje w ścisłej korelacji z zajęciami teoretycznymi oraz 

metodycznymi. 

 



Przebieg praktyk  

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA (OBSERWACYJNA) 

20 godzin praktyki ogólnopedagogicznej (obserwacyjnej) 

- wizyta w placówkach edukacyjnych i wychowawczych (np. szkoły, przedszkola, ośrodki 

szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne i integracyjne, domy dziecka) 

- wizyta w świetlicach szkolnych i środowiskowych  

- wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej  

30 godzin praktyki obserwacyjno-metodycznej  

(samodzielne prowadzenie elementów lekcji wskazanych przez nauczyciela)   

- szkoły podstawowe ( w tym  mogą być integracyjne, specjalne) 

- szkoły ponadpodstawowe 

 

PRAKTYKA OBSERWACYJNO-METODYCZNA  

20 godzin praktyki obserwacyjno-metodycznej  

(samodzielne prowadzenie elementów lekcji wskazanych przez nauczyciela)   

- szkoły podstawowe ( w tym  mogą być integracyjne, specjalne) 

- szkoły ponadpodstawowe 

30 godzin praktyki dydaktyczno-wychowawczej – samodzielne prowadzenie zajęć 

dydaktycznych (w szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania 

stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z póź. zm.,   

w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych)  

- szkoły podstawowe 

- szkoły ponadpodstawowe  

 

PRAKTYKA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 

50 godzin praktyki dydaktyczno-wychowawczej – samodzielne prowadzenie zajęć 

dydaktycznych (w szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania 

stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z póż. zm.,  

w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych) 

- szkoły podstawowe  

- szkoły ponadpodstawowe  

 



Obowiązki słuchacza w trakcie trwania  praktyki  zawodowej 

• zapoznanie się z Regulaminem praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży PANS 

we Włocławku oraz programem praktyki; 

• wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki i zadań poleconych przez 

zwierzchników (dyrektora, bezpośredniego opiekuna) w miejscu praktyki; 

• wykonywanie czynności i zadań wynikających z charakteru praktyki (patrz przebieg 

praktyk pedagogicznych); 

• wykazywanie się aktywnością, występowanie z inicjatywą podejmowania działań, które 

służą wzbogaceniu pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 

placówki/instytucji; 

• łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką  w zakresie metod, form oraz technik 

wychowania; 

• zachowanie dyscypliny pracy jaka obowiązuje wszystkich pracowników placówki, 

obejmującej właściwe zachowanie, słownictwo i ubiór; 

• prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyki Zawodowej – Pedagogicznej wg wskazówek 

uczelnianego i zakładowego opiekuna praktyki (uzyskanie potwierdzenia rozpoczęcia i 

zakończenia praktyki, zaliczenia praktyki przez zakładowego opiekuna praktyk, 

uzupełnianie Dziennika o własne uwagi i spostrzeżenia, uzyskanie Opinii o praktyce 

pedagogicznej odbytej przez studenta PUZ we Włocławku od zakładowego opiekuna 

praktyk, napisanie własnej opinii na temat przebiegu praktyki); 

• prowadzenie teczki metodycznej, w której student gromadzi dodatkowe niezbędne 

dokumenty (każdy szczegółowo opisany). 

 

Obowiązki słuchacza po zakończeniu praktyki zawodowej 

Złożenie uczelnianemu opiekunowi praktyk bezpośrednio po zakończeniu praktyki Dziennika 

Praktyki Zawodowej – Pedagogicznej oraz Opinii o praktyce pedagogicznej w celu uzyskania 

zaliczenia odbytej praktyki. 

 

Efekty odbytych studenckich praktyk zawodowych 

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA (OBSERWACYJNA) 

B.3.W1. - zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz 

środowiska, w jakim one działają 

B.3.W2. - organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz 

program realizacji doradztwa zawodowego 



B.3.W3.- zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią̨ 

D.2/E.2.W1.- zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę̨ lub placówkę̨ systemu oświaty 

D.2/E.2.W2.- sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub 

placówki systemu oświaty 

D.2/E.2.W3. - rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub 

placówce systemu oświaty 

B.3.U3. - wyciągnąć wnioski, w miarę możliwości z bezpośredniej obserwacji pracy rady 

pedagogicznej i zespołu wychowawców klas 

B.3.U4. - wyciągać wnioski z obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo- 

wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i 

zorganizowanych wyjść grup uczniowskich 

B.3.U5. -zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych  

D.2/E.2.U3. - analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno- 

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 

czasie praktyk 

B.3.K1. - skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w 

celu poszerzania swojej wiedz 

 

PRAKTYKA OBSERWACYJNO-METODYCZNA  

B.3.W2. - organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz 

program realizacji doradztwa zawodowego 

D.2/E.2.W1.- zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę̨ lub placówkę̨ systemu oświaty 

D.2/E.2.W2.- sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub 

placówki systemu oświaty 

D.2/E.2.W3. - rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub 

placówce systemu oświaty 

B.3.U4. - wyciągać wnioski z obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo- 

wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i 

zorganizowanych wyjść grup uczniowskich 

B.3.U6. - analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 



czasie praktyk 

D.2/E.2.U1. - wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego 

interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; 

aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz 

wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i 

sprawdzania pracy domowej 

D.2/E.2.U2. - zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych 

serię lekcji lub zajęć 

B.3.K1. - skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w 

celu poszerzania swojej wiedz 

 

PRAKTYKA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 

B.3.W1. - zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz 

środowiska, w jakim one działają 

B.3.W2. - organizację, statut i plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz 

program realizacji doradztwa zawodowego 

B.3.W3.- zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią̨ 

D.2/E.2.W1.- zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę̨ lub placówkę̨ systemu oświaty 

D.2/E.2.W2.- sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub 

placówki systemu oświaty 

D.2/E.2.W3. - rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub 

placówce systemu oświaty 

B.3.U1.- wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami 

oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze  

B.3.U2.- wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów 

B.3.U3. - wyciągnąć wnioski, w miarę możliwości z bezpośredniej obserwacji pracy rady 

pedagogicznej i zespołu wychowawców klas 

B.3.U4. - wyciągać wnioski z obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo- 

wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i 

zorganizowanych wyjść grup uczniowskich 

B.3.U5. -zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych  

B.3.U6. - analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 



akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 

czasie praktyk 

D.2/E.2.U1. - wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego 

interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; 

aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz 

wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i 

sprawdzania pracy domowej 

D.2/E.2.U2. - zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych 

serię lekcji lub zajęć 

D.2/E.2.U3. - analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno- 

pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w 

czasie praktyk 

B.3.K1. - skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w 

celu poszerzania swojej wiedz 

D.2/E.2.K1.  - skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i 

nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności 

wychowawczych 

 


