WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA
W LEGNICY

ZASADY ODBYWANIA
PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Październik 2012 r.
1

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY
Wydział Zarządzania i Marketingu
Kierunek Pedagogika
Studia Pierwszego Stopnia - niestacjonarne

I. Postanowienia ogólne
1. Wydział Zarządzania i Marketingu (kierunek Pedagogika) organizuje w ramach
programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie
art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych
efektów kształcenia, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela oraz Regulaminu Studiów w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy.
2. Studenci niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia
w trakcie studiów praktyki pedagogicznej w wymiarze nie krótszym niż 180 godzin.
3. Na realizację praktyk w ramach studiów licencjackich przewiduje się jako minimum
180 godzin zajęć dydaktycznych, przyjmując następujące przeliczenie:
1) Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Pedagogika
Opiekuńczo-Prewencyjna (rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2010/2011,
2011/2012):
a) praktyka pedagogiczna 4-tygodniowa w semestrze 5 (min. 90 godzin),
b) praktyka pedagogiczna 4-tygodniowa w semestrze 6 (min. 90 godzin).
2) Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna (rozpoczęcie
studiów w roku akademickim 2012/2013 i później):
a) praktyka pedagogiczna obserwacyjna w przedszkolu i szkole podstawowej
w klasach I - III w semestrze 4 (min. 40 godzin – 2x20 godzin),
b) praktyka pedagogiczna obserwacyjno – metodyczna w przedszkolu
w semestrze 5 (min. 70 godzin),
c) praktyka pedagogiczna obserwacyjno – metodyczna w szkole podstawowej
w klasach I - III w semestrze 6 (min. 70 godzin).
Praktyka obserwacyjna w placówce edukacji przedszkolnej i w szkole ma na celu
zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania tego typu placówek, umożliwienie
obserwacji zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli, kształtowanie
umiejętności analizy czynności dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych nauczyciela
prowadzącego zajęcia, wzbogacenie swojej wiedzy odnośnie metodyki nauczania
poszczególnych treści wynikających z podstawy programowej, konfrontację ze zdobytą
wiedzą z zakresu przedmiotów pedagogicznych, przygotowanie do dalszych etapów praktyki.
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Praktyka obserwacyjno-metodyczna w placówce edukacji przedszkolnej i w szkole ma
na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy dydaktyczno- wychowawczej
i opiekuńczej poprzez obserwację połączoną z kształtowaniem umiejętności samodzielnego
prowadzenia zajęć, praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów do
rozwiązywania/projektowania problemów/ działań zarówno w charakterze wychowawczo
opiekuńczym, jak i dydaktycznym.
3) Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Prewencyjna (rozpoczęcie studiów
w roku akademickim 2012/2013 i później):
a) praktyka pedagogiczna w semestrze 5 (min. 90 godzin),
b) praktyka pedagogiczna w semestrze 6 (min. 90 godzin).

II. Cele i program praktyk
1. Cele praktyk pedagogicznych:
 poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a zwłaszcza tych,
w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie,
 nabycie umiejętności projektowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć,
 nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania,
 nabycie umiejętności refleksyjnej analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas
wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów,
 doskonalenie
umiejętności
diagnozowania
i
rozwiązywania
problemów
wychowawczych,
 nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy dzieci
i uczniów.
2. Program praktyk pedagogicznych dla specjalności Zintegrowana Edukacja
Wczesnoszkolna i Przedszkolna:
Miejsce praktyk – Przedszkole. W ramach tej praktyki studenci:
1) zapoznają się z charakterem pracy w placówce edukacji przedszkolnej, jej strukturą
organizacyjną i programową,
2) zapoznają się z podstawową dokumentacją prowadzoną w placówce,
3) poznają zadania i obowiązki nauczycieli zatrudnionych w placówce,
4) obserwują zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela edukacji przedszkolnej,
sporządzają notatki i omawiają je z zakładowym opiekunem praktyk,
5) poznają metody dydaktyczne i wychowawcze, które są wprowadzane przez
nauczycieli wychowania przedszkolnego do realizacji treści wynikających z podstawy
programowej,
6) towarzyszą nauczycielowi edukacji przedszkolnej w trakcie wykonywania przez niego
różnego typu zajęć administracyjnych i organizacyjnych (wykonywanie pomocy
dydaktycznych, uzupełnianie dziennika, kart obserwacji, przygotowanie zajęć
dydaktycznych),
7) wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów do projektowania wybranych
fragmentów zajęć i całych zajęć,
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8) samodzielnie prowadzą wybrane fragmenty zajęć i całe zajęcia (po wcześniejszym
przygotowaniu scenariusza takich zajęć lub części zajęć i uzyskaniu akceptacji ze
strony zakładowego opiekuna praktyk), omawiają z zakładowym opiekunem praktyk
prowadzone przez siebie zajęcia,
9) uczestniczą (po uzyskaniu zgody dyrektora) w radach pedagogicznych, zebraniach,
uroczystościach, które odbywają się na terenie placówki edukacji przedszkolnej,
aktywnie włączają się w przygotowanie uroczystości.
Miejsce praktyk – Szkołą Podstawowa klasy I – III. W ramach tej praktyki studenci:
1) zapoznają się z charakterem pracy w szkole podstawowej, jej strukturą organizacyjną
i programową,
2) zapoznają się z podstawową dokumentacją prowadzoną w szkole podstawowej,
3) poznają zadania i obowiązki nauczycieli i nauczycieli wychowawców w szkole,
4) poznają zadania i obowiązki pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego (jeżeli jest
zatrudniony w szkole), logopedy, wychowawcy świetlicy,
5) obserwują zajęcia edukacyjne, sporządzają notatki i omawiają je z zakładowym
opiekunem praktyk,
6) poznają metody dydaktyczne i wychowawcze wykorzystywane przez nauczycieli do
realizacji treści wynikających z podstawy programowej,
7) towarzyszą nauczycielowi w trakcie wykonywania przez niego różnego typu zajęć
administracyjnych i organizacyjnych (wykonywanie pomocy dydaktycznych,
uzupełnianie dziennika, kart obserwacji, przygotowanie zajęć dydaktycznych,
pełnienie dyżurów),
8) wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów do projektowania wybranych
fragmentów zajęć i całych zajęć,
9) samodzielnie prowadzą wybrane fragmenty zajęć i całe zajęcia (po wcześniejszym
przygotowaniu scenariusza takich zajęć lub części zajęć i uzyskaniu akceptacji ze
strony zakładowego opiekuna praktyk), omawiają z zakładowym opiekunem praktyk
prowadzone przez siebie zajęcia,
10) uczestniczą (po uzyskaniu zgody dyrektora) w radach pedagogicznych,
posiedzeniach zespołów przedmiotowych, zebraniach, uroczystościach, które
odbywają się na terenie szkoły, aktywnie włączają się w przygotowanie uroczystości.
Zajęcia prowadzone samodzielnie przez studenta w przedszkolu i szkole podstawowej
nie mogą stanowić mniej niż 40 % czasu przeznaczonego w programie studiów na praktyki
pedagogiczne.
3. Program praktyk dla specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Prewencyjna. W ramach
praktyki studenci:
1) zapoznają się z charakterem pracy placówki, jej strukturą organizacyjną
i programową,
2) zapoznają się z podstawową dokumentacją prowadzoną w placówce,
3) poznają zadania i obowiązki osób zatrudnionych w placówce,
4) obserwują zajęcia, sporządzają notatki i omawiają je z zakładowym opiekunem
praktyk,
5) poznają metody pracy wykorzystywane przez pracowników placówki do realizacji
zadań statutowych placówki,
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6) towarzyszą opiekunowi praktyk w trakcie wykonywania przez niego różnego typu
zajęć wychowawczych, terapeutycznych, administracyjnych i organizacyjnych,
7) wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów do projektowania wybranych
fragmentów zajęć i całych zajęć,
8) samodzielnie prowadzą wybrane fragmenty zajęć i całe zajęcia (po wcześniejszym
przygotowaniu scenariusza takich zajęć lub części zajęć i uzyskaniu akceptacji ze
strony zakładowego opiekuna praktyk), omawiają z zakładowym opiekunem praktyk
prowadzone przez siebie zajęcia,
9) uczestniczą (po uzyskaniu zgody dyrektora placówki) w radach pedagogicznych,
posiedzeniach zespołów, zebraniach, uroczystościach, które odbywają się na terenie
placówki.

III. Organizacja praktyk
1. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada pracownik Wydziału
Zarządzania i Marketingu, kierunek Pedagogika, który jest koordynatorem wiodącego
przedmiotu przygotowującego studentów do praktyki, zwanym dalej koordynatorem
praktyki.
2. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych
prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk.

IV. Miejsce odbywania praktyk
1. Praktyki pedagogiczne odbywają się w różnych typach szkół i placówek, a obowiązkowo
w tych, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje.
2. Studenci specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna odbywają
praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I – III.
3. Studenci specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Prewencyjna odbywają praktyki w dwóch
różnych typach szkół, placówek oświatowych i opiekuńczych spośród następujących:
a) Pogotowie Opiekuńcze,
b) Świetlice Terapeutyczne,
c) Świetlice szkolne i osiedlowe,
d) Domy Dziecka,
e) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,
f) Internaty,
g) Policyjne Izby Dziecka.
h) Ośrodki Szkolno – Wychowawcze,
i) Centra Kształcenia Ustawicznego,
j) Centra Kształcenia Praktycznego,
k) Sądy (Wydziały Karne oraz Rodzinne i Nieletnich),
l) Komenda policji,
m) Straż Miejska,
n) Monar,
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o)
p)
q)
r)

Ochotnicze Hufce Pracy,
Zakłady Karne,
Zakłady Poprawcze,
Inne placówki oświatowe i opiekuńcze po uzgodnieniu z Koordynatorem praktyk.

4. Studenci odbywają praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie placówkach zgodnie
z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem
studiów, po uzyskaniu zgody koordynatora praktyki.

V. Obowiązki odbywającego praktykę
1. Przed rozpoczęciem praktyki, student zobowiązany jest uzgodnić program i warunki
odbywania praktyki z opiekunem w placówce/instytucji wybranej do odbywania praktyk.
2. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem,
a ponadto do:
a) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez WSM w Legnicy,
b) przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
c) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
d) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony
poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.
12. Ze strony internetowej Wyższej Szkoły Menedżerskiej (www.wsm.edu.pl) student
powinien pobrać następujące pliki:
a) Dziennik praktyk – Załącznik nr 1,
b) Zaświadczenie o odbyciu praktyki – Załącznik nr 2,
c) Zaświadczenie o zatrudnieniu – Załącznik nr 3,

VI. Warunki zaliczenia praktyki
1. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator praktyki na podstawie stosownych dokumentów
(ramowy program praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki, dziennik praktyk).
2. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w placówce/instytucji na stanowisku
zgodnym z profilem kierunku studiów, dokonuje koordynator praktyki na podstawie
wymaganych dokumentów (Zaświadczenia o zatrudnieniu)
3. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zaplanowanych zadań i programu
oraz przedłożenie przez studenta zaświadczenia (pkt. 2). Zaliczenie praktyki przez studenta
nie jest jednak możliwe, jeśli nie uzyskał on zaliczenia przedmiotów przygotowujących do
odbywania praktyki pedagogicznej.
4. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest wpis dokonany przez koordynatora praktyki
wg obowiązujących w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy zasad.
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VII. Postanowienia końcowe
1. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.
2. Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek Pedagogika nie zwraca studentowi żadnych
kosztów z tytułu odbywania praktyki.
3. Student zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia zakończenia praktyki założyć
w Dziekanacie potwierdzone zaświadczenie o odbyciu praktyki i dziennik praktyk. Pracownik
Dziekanatu potwierdza studentowi złożenie wymaganych dokumentów.
4. Niezłożenie w terminie dokumentów, o których mowa w pkt. 3 skutkuje niezaliczeniem
praktyki pedagogicznej.
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