
OGÓLNY REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDIÓW I S TOPNIA 

 

Podstawy prawne: 
1. Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.01.2012 roku w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
2. Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji studenckich praktyk 
zawodowych/pedagogicznych 
 
 

Celem praktyk pedagogicznych studentów jest przygotowanie ich do zawodu nauczyciela (w 
rozumieniu Karty Nauczyciela). 

 

1. Studenci zobowiązani są do odbycia w 2-letnim cyklu kształcenia 150 godzin praktyk 

pedagogicznych w terminach przewidzianych programem studiów (jakiekolwiek zmiany w 

tym zakresie wymagają pisemnej zgody Kierownika praktyk oraz Dziekana ds. studenckich). 

2. W określonym przez Kierownika praktyk terminie (przed terminem rozpoczęcia praktyki) 

student otrzymuje specjalne druki (prośba skierowana do szkoły o wyrażenie zgody na 

przyjęcie studenta/studentki na odbywanie praktyki pedagogicznej w szkole oraz 

Porozumienie o prowadzenie studenckich praktyk). 

3. Student samodzielnie nawiązuje kontakt z wybraną szkołą. Do końca terminu 

wyznaczonego przez Kierownika praktyk przedkłada mu pisemną zgodę na przyjęcie go na 

praktykę (wypełniony i opieczętowany przez Dyrektora Szkoły druk prośby o przyjęcie na 

praktykę, który jest podstawą do sporządzenia skierowania na praktykę i innych dokumentów 

niezbędnych do jej realizacji). 

Wyjątkiem są sytuacje, w których praktyki pedagogiczne są organizowane bezpośrednio 

przez Wydział Chemii i odbywają się pod opieką pracownika Wydziału we wskazanej przez 

niego szkole. 

4. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie trudności z uzyskaniem zgody przez studentów 

na odbywanie praktyk pedagogicznych w kilku szkołach) Kierownik praktyk pomaga 

studentom w znalezieniu odpowiedniej szkoły. 

5. Na podstawie pisemnej zgody wyrażonej przez szkołę studenci otrzymują odpowiednie 

dokumenty, które przedkładają Dyrektorowi szkoły i nauczycielowi – opiekunowi praktyk 

(skierowanie, instrukcję praktyki pedagogicznej, druki do wypełnienia: opinię, zestawienie 

zajęć, umowę o pracę, rachunek). 

6. Studenci skierowani na praktyki są ubezpieczeni przez UG. 



7. Praktyką studenta w szkole kieruje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel: szkolny 

opiekun praktyk (organizuje on harmonogram zajęć studentów, dba o merytoryczny, 

metodyczny i wychowawczy poziom tych zajęć, zatwierdza scenariusze zajęć praktykantów 

do realizacji, hospituje te zajęcia, omawia i ocenia każde zajęcia, ułatwia dostęp do środków 

dydaktycznych, znajdujących się w szkole, pisze opinię o odbytej przez studentów praktyce i 

podpisuje zestawienie zajęć odbytych przez studentów). 

6. Studenci są zobowiązani do przebywania w szkole podczas każdego dnia praktyki w 

wymiarze godzin ustalonym przez szkolnego opiekuna praktyki. Każda nieobecność winna 

być usprawiedliwiona. 

6. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką sprawuje nauczyciel akademicki – 

Kierownik i Opiekun praktyk, którzy mają prawo do hospitowania zajęć prowadzonych przez 

studentów. 

7. Diety za czas praktyk (koszty wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów) przysługują 

studentom zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie 

realizacji studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych. 

8. Wszelkie trudności w realizacji praktyki powinny być natychmiast zgłaszane 

Kierownikowi lub Opiekunowi studenckich praktyk.  

9. Podstawą zaliczenia praktyk pedagogicznych jest odbycie praktyki w szkole zgodnie z 

otrzymaną Instrukcją (wypełnienie zadań zapisanych w ogólnym opisie praktyki 

pedagogicznej). Ponadto studenci są zobowiązani do przedłożenia Kierownikowi praktyk w 

terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia praktyki pedagogicznej następujących 

dokumentów:  

- Opinii (wypełnionej i podpisanej przez nauczyciela – Opiekuna praktyki pedagogicznej  

oraz Dyrektora szkoły), 

- Zestawienia odbytych zajęć (zestawienia godzin praktyk) - podpisanego przez nauczyciela, 

- notatek z hospitowanych zajęć,  

- konspektów z przeprowadzonych zajęć podpisanych przez nauczyciela.  

Przed dokonaniem zaliczenia praktyk pedagogicznych Kierownik praktyk ma prawo do 

wezwania studentów w celu szczegółowego omówienia przebiegu praktyki. 


