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ORGANIZACJA PRAKTYKI WAKACYJNEJ 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia – licencjackich 

kierunek: Pedagogika oraz Pedagogika specjalna w Katowicach  

 

1. Miejsce odbywania praktyki musi być zgodne z wykazem typów placówek przeznaczonych 

do odbywania praktyki na poszczególnych specjalnościach. 

 

2. Praktyka odbywa się na podstawie podpisanych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora 

Kierunków dokumentów: imiennego skierowania na praktykę (załącznik nr 3 do zarządzenia 

nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r.) oraz porozumienia 

o organizacji praktyki pedagogicznej studentów Uniwersytetu Śląskiego zawieranego z instytucją 

przyjmującą: 

• w przypadku studentów studiów nienauczycielskich: załącznik nr 1 - załącznik nr 1a 

zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017; 

• w przypadku studentów studiów nauczycielskich: załącznik nr 2 - załącznik nr 1b zarządzenia 

nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. 

 

3. Opiekunów praktyk (nauczycieli akademickich) na poszczególnych specjalnościach powołuje 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.  

 

4. Zadania opiekuna pedagogicznej praktyki wakacyjnej (nauczycieli akademickich): 

• zaznajomienie studenta z programem praktyki i trybem jej odbywania oraz zaliczania, 

• sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyki, 

a w szczególności czuwanie nad zgodnością realizacji praktyki z jej programem i celami, 

• rozwiązywanie spraw bieżących z kierownictwem zakładu pracy dotyczących przebiegu 

praktyki, 

• zaliczanie odbycia praktyki poprzez odpowiedni wpis do indeksu, 

• przedłożenie Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora Kierunków sprawozdania z praktyki. 
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5. Student zobowiązany jest do: 

• znalezienia instytucji przyjmującej, w której zostanie odbyta praktyka, 

• podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk (załącznik nr 4 

do zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r.), 

• należytego wypełniania powierzonych mu obowiązków zawodowych, wynikających 

z programu praktyki, 

• przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w miejscu odbywania praktyki, 

• współpracy z przedstawicielem instytucji przyjmującej i stosowania się do jego zaleceń. 

 

Cele praktyki wakacyjnej 

 

1. Pedagogiczne praktyki wakacyjne są źródłem integracji wiedzy ogólnopedagogicznej 

i społecznej oraz kształtowania umiejętności i postaw studentów na kierunkach: Pedagogika oraz 

Pedagogika specjalna.  

 

2. Pedagogiczne praktyki wakacyjne mają na celu: 

• przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej oraz nauczycielskiej poprzez wyposażenie 

ich - nie tylko w niezbędną wiedzę i umiejętności, ale także przygotowanie do samodzielnego, 

twórczego jej stosowania, 

• konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką, 

• ukierunkowanie dalszej pracy samokształceniowej, 

• przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, 

• stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.  

 

Zaliczenie praktyk 

 

1. Wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji do uzyskania zaliczenia z odbytej praktyki 

wakacyjnej określa Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Kierunków. 

 

2. Dokumentacja z odbytej praktyki powinna zawierać:  
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• opinię opiekuna w placówce o studencie wyrażoną oceną, podpisaną przez opiekuna  

i dyrektora placówki, w której student odbywał praktykę wakacyjną, 

• zaopiniowane i podpisane przez opiekuna praktyki notatki z hospitacji oraz scenariusze 

z samodzielnie przeprowadzonych przez studenta zajęć (specjalności nauczycielskie),  

• raport z przebiegu praktyki wakacyjnej podpisany przez opiekuna praktyki w placówce, 

• inne materiały dotyczące organizacji placówek oświatowych oraz odbytej praktyki 

(zwłaszcza określone przez program praktyki dla danej placówki), 

• ocenę praktyki (wpis do indeksu) sporządzoną przez opiekuna pedagogicznej praktyki 

wakacyjnej – nauczyciela akademickiego.  

 

3. Dokumentacja z odbytej praktyki zgromadzona przez studenta powinna zostać dostarczona 

do opiekuna praktyki – nauczyciela akademickiego w ciągu 7 dni od dnia ukończenia praktyki 

lub w innym terminie ustalonym przez opiekuna bądź Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora 

Kierunków. 

 

4. Szczegółowe wymagania zawierają programy praktyki wakacyjnej dla poszczególnych 

specjalności. 

 

5. Programy praktyki wakacyjnej dla poszczególnych specjalności oraz imienne skierowania 

na praktykę wydają zainteresowanym studentom opiekunowie praktyk – nauczyciele 

akademiccy. 

 

6. Zaliczenia pedagogicznych praktyk wakacyjnych dokonują opiekunowie praktyk (nauczyciele 

akademiccy) z upoważnienia Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

 

7. Przy zaliczeniu stosuje się następujące oceny: 

• bardzo dobry – 5,0 

• dobry plus – 4,5 

• dobry – 4,0 

• dostateczny plus – 3,5 
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• dostateczny – 3,0 

• niedostateczny – 2,0 

 

8. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie, dostarczenie wymaganej 

dokumentacji oraz wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została 

zorganizowana. 

 

9. W przypadku odwołania studenta z praktyki w związku z naruszeniem regulaminu zakładu pracy, 

student traci prawo do zaliczenia praktyki do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie przez Dziekana 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

 

10. Ostateczne terminy zaliczeń praktyki wakacyjnej ustala opiekun praktyki (nauczyciel 

akademicki) w porozumieniu z Sekretariatem Praktyk Pedagogicznych. Muszą być one zgodne z 

organizacją roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim. 

 

11. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia jakiegokolwiek innego 

przedmiotu i pociąga za sobą konsekwencje określone w Regulaminie Studiów  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

 

12. W przypadku studentów niepełnosprawnych opiekun praktyki powinien ustalić ze studentem 

sposób zaliczenia praktyki, uwzględniając jego stopień niepełnosprawności oraz możliwości 

osiągnięcia przez niego zalecanych efektów kształcenia. 

 

Zwolnienie z praktyk 

 

1. Przyznanie IOS czy ITS nie upoważniają studenta do zwolnienia czy częściowego zwolnienia 

z obowiązku odbycia pedagogicznej praktyki wakacyjnej w ustalonym wymiarze godzin. 

 

2. Na wniosek studenta opiekun praktyki (nauczyciel akademicki) oraz Dyrektor lub Zastępca 

Dyrektora Kierunków może zaliczyć jako praktykę pedagogiczną: udokumentowaną pracę 

zawodową, staż, wolontariat lub inne działania studenta, pod warunkiem, że wykonywana praca 
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była zgodna z profilem kształcenia na kierunku i specjalności studiów, a okres zatrudnienia nie 

był krótszy niż określony w planie studiów czas trwania praktyki.  

 

3. Student ubiegający się o uznanie za praktykę pedagogiczną działalności wymienionych w pkt. 2 

kieruje odpowiedni wniosek w tej sprawie do opiekuna praktyki (nauczyciela akademickiego) 

oraz Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Kierunków wraz z dokumentami potwierdzającymi rodzaj 

i charakter wykonywanej pracy opatrzonymi pozytywną opinią dyrekcji danej placówki. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Odwołania w sprawach dotyczących praktyk pedagogicznych rozpatruje Prodziekan  

ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.   


