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Regulamin praktyk pedagogicznych  

dla słuchaczy studiów podyplomowych 

 
Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla słuchaczy studiów podyplomowych przystępujących  

do realizacji praktyk pedagogicznych przewidzianych programem studiów dla danego kierunku. 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin praktyk pedagogicznych (zwany dalej Regulaminem) określa cele, 

organizację i tok praktyk oraz prawa i obowiązki stron uczestniczących w ich realizacji. 

2. Obowiązek odbycia praktyk pedagogicznych wynika z:  

a. Ustawy z dn. 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz. 1198 

b. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

c. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 

d. Regulaminu Studiów w ZPSB i innych aktów o charakterze wewnętrznym. 

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. „Uczelnia” – Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie; 

2. „Słuchacz” – uczestnika studiów podyplomowych; 

3. „Organizator praktyk” – jednostkę przyjmującą słuchacza w celu odbycia praktyki (szkoły, 

przedszkola, pogotowia opiekuńcze, domy dziecka, świetlice wychowawcze, placówki oświatowe, 

poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.) 

 

§ 3 

1. Typ praktyki, a także cele, wymiar godzin oraz program praktyki determinowane są efektami 

kształcenia przewidzianymi dla danego kierunku studiów podyplomowych, i stanowią załączniki 

do niniejszego Regulaminu. 

2. Celem ogólnym praktyk jest gromadzenie doświadczeń i rozwinięcie umiejętności zawodowych 

(pedagogicznych), związanych z procesem dydaktyczno - opiekuńczo – wychowawczym, a w 

szczególności: 

a) nabycie umiejętności spostrzegania faktów pedagogicznych, właściwej ich analizy i 

interpretacji, 

b) kształtowanie właściwego stosunku do ucznia oraz obowiązków związanych z wykonywaniem 

zawodu nauczyciela, 

c) kształtowanie twórczej i poszukującej postawy nauczyciela, 

d) kształtowanie dyscypliny i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, 
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e) poznanie rynku pracy zawodowej w wybranych specjalnościach oraz nawiązania kontaktów 

ułatwiających poszukiwanie pracy, 

f) nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów i 

wychowanków. 

 

§ 4 

Organizacja praktyk pedagogicznych: 

1. Słuchacza obowiązuje  program praktyk, stanowiący  załącznik do Regulaminu. Praktykami 

pedagogicznymi objęci są wszyscy słuchacze studiów.  

1. Za nadzór nad organizacją i realizacją całości programu praktyk pedagogicznych odpowiada 

Kierownik danego kierunku studiów podyplomowych (który tym samym pełni jednocześnie 

rolę opiekuna praktyk).  

2. Słuchacz sam wskazuje miejsce i czas odbywania praktyk, które ostatecznie ustala wspólnie 

z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem praktyk. W wyborze placówki – oprócz jej  

przydatności wynikającej z profilu działania, można kierować się m.in. bliskością placówki w 

stosunku do miejsca zamieszkania słuchacza, opinią uczelni oraz sugestiami słuchacza. 

Szczegółowy harmonogram praktyk ustala opiekun praktyk. 

3. Przed odbyciem praktyk słuchacz odbiera skierowanie na praktyki (Uczelnia wystawia 

skierowanie na praktyki do wskazanych placówek na życzenie słuchacza), oraz otrzymuje 

wytyczne w zakresie dokumentowania praktyk pedagogicznych. 

4. Bezpośrednim przełożonym słuchacza w trakcie odbywania praktyk jest opiekun wyznaczony 

przez organizatora praktyki. Od strony merytorycznej przebieg praktyk wspiera kierownik 

studiów podyplomowych. 

5. Słuchacz realizuje praktyki w godzinach wynikających z organizacji pracy przyjętej w 

wybranej placówce, bądź w godzinach pracy osoby sprawującego opiekę nad słuchaczem. W 

razie nieobecności spowodowanej chorobą lub wypadkiem losowym słuchacz ma obowiązek 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie opiekuna i organizatora praktyk oraz przedłożyć 

zaświadczenie. Wszelkie nieusprawiedliwione nieobecności słuchacza na praktykach 

traktowane są jako naruszenie zasad odbywania praktyk. 

6. Poświadczenie realizacji praktyk odbywa się na podstawie stosownych dokumentów. 

 

§ 5 

1. Obowiązki słuchaczy odbywających praktyki pedagogiczne: 

a) przestrzegania zasad odbywania praktyk pedagogicznych; 

b) sumienność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 

c) systematycznego dokumentowania przebiegu praktyk; 

d) dostarczenie do organizatora pełnej dokumentacji formalnej i merytorycznej praktyk  

w ciągu 7 dni od ich zakończenia; 

e) przestrzeganie ustalonego przez organizatora praktyk i szkołę porządku i dyscypliny 

pracy; 

f) przestrzeganie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej; 

g) przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony 

poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyk i szkołę; 

h) współpraca z opiekunem oraz superwizorem praktyk. 
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2. Obowiązki opiekunów praktyk pedagogicznych: 

a) opracowanie harmonogramu realizacji praktyk pedagogicznych dla każdego z podległych 

mu słuchaczy, zgodnie z programem praktyk; 

b) przygotowanie słuchaczy do realizacji praktyk – omówienie zasad bhp, programu, itp.; 

c) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad praktykantami, udzielanie im porad  

i wskazówek niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych; 

d) kierowanie przygotowaniem słuchaczy do obserwacji zajęć, ustalanie przedmiotu i formy 

obserwacji oraz czuwanie nad prawidłową realizacją procesu obserwacji; 

e) udzielanie niezbędnych wskazówek praktykantom przygotowującym się do 

przeprowadzenia samodzielnych zajęć, w tym konsultowanie opracowanych przez 

praktykanta konspektów zajęć; 

f) hospitacja zajęć prowadzonych przez praktykantów; 

g) omawianie obserwowanych zajęć pod względem celowości, efektywności – stopnia 

realizacji założonych celów, sprawności organizacyjnej praktykanta, sposobów 

aktywowania uczniów, zastosowanych rozwiązań metodycznych; 

h) ocenianie zajęć samodzielnie prowadzonych przez słuchaczy (opiekun wypełnia arkusze 

oceny zajęć według wzoru opracowanego przez organizatora i przekazuje je 

praktykantom, którzy te zajęcia prowadzili);  

i) kontrolowanie, czy praktykanci na bieżąco dokumentują przebieg praktyk; 

j) potwierdzanie w dzienniku praktyk realizacji programu praktyk przez słuchaczy; 

k) sporządzenie opinii końcowej o praktykantach (opiekun sporządza opinię, przedkłada ją 

do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, a po uzyskaniu podpisu dyrekcji – oryginał opinii 

przekazuje praktykantowi, kopię – organizatorowi praktyk). 

 

§ 6 

1. Słuchacz dokumentuje przebieg praktyk zgodnie z wytycznymi określonymi przez 

organizatora. 

2. Na dokumentację potwierdzającą odbycie praktyk przez słuchacza składają się:  

a) Karta organizacyjna praktyk z podpisami osób potwierdzających realizację programu 

praktyk przez słuchacza;  

b) Dziennik praktyk, zawierający karty opisu czynności realizowanych każdego dnia 

praktyk, potwierdzone każdorazowo przez opiekuna praktyk. W szczególności na 

dziennik praktyk powinny składać się: 

i. Sprawozdania z części hospitacyjnej praktyk: arkusze obserwacyjne do zajęć 

prowadzonych przez opiekuna praktyk, innych nauczycieli i/lub słuchaczy, 

opatrzone komentarzem pohospitacyjnym; 

ii. Sprawozdania z części organizacyjnej praktyk: notatki z realizacji zadań 

wymienionych w programie praktyk; 

iii. Sprawozdania z części dydaktycznej praktyk: konspekty samodzielnie 

prowadzonych zajęć; arkusze oceny samodzielnie prowadzonych zajęć  

c) Inne dokumenty określone przez opiekuna praktyk. 
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§ 7 

1. Podstawą zaliczenia praktyk pedagogicznych jest: 

a) realizacja wszystkich godzin przewidzianych regulaminem praktyk,  

b) przedłożenie w dziekanacie pełnej dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszego 

regulaminu, 

c) uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna praktyk pedagogicznych. 

2. Zaliczenia praktyk poprzez wpis do indeksu i dziennika praktyk dokonuje Dziekan Wydziału. 

3. Niezaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych jest równoznaczne z niezaliczeniem 

programu studiów. 

 

§ 8 

1. W  uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z praktyki. Słuchacze mogą być zwolnieni z 

obowiązku odbywania praktyki zawodowej, jeżeli pracują zawodowo zgodnie z kierunkiem kształcenia.   

2. Warunkiem zwolnienia z obowiązku odbycia studenckiej praktyki zawodowej jest potwierdzone 

zaświadczenie z placówki edukacyjnej, że charakter wykonywanej pracy zawodowej jest zgodny z 

programem praktyk, obowiązującym na danym kierunku/zakresie studiów podyplomowych, pozwalający 

osiągnąć zakładane efekty kształcenia, określone w programie praktyki. 

§ 9 

1. Uczelnia nie zwraca słuchaczowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki. 

2.  Słuchacz na czas odbywania praktyk pedagogicznych jest zobowiązany we własnym zakresie do 

obowiązkowego ubezpieczenia się od następstw od nieszczęśliwych wypadków,.  

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzje podejmuje 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.                   

 

        Zatwierdził dnia 27.09.2014r.: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem praktyk  

oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych: 

 

………………………………………………………………(data i podpis słuchacza)  

 


