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Załącznik  

do zarządzenia nr 140 

 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 z dnia 29 października 2019 r. 

 

 

 

REGULAMIN PRAKTYK 

realizowanych w ramach Projektu pt.: „Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie 

programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w praktykach realizowanych  

w ramach Projektu pt.: Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów 

kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”
1
, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje  

w szkolnictwie wyższym. 

2. Okres realizacji praktyk, jak również liczbę uczestników określa umowa oraz aktualny 

wniosek o dofinansowanie Projektu. W chwili sporządzenia niniejszego Regulaminu 

obowiązujący okres realizacji Projektu przypada w terminie od 01.02.2019 r. do 

31.10.2023 r. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin praktyk realizowany 

w ramach Projektu pt.: Zawód nauczyciel- opracowanie i wdrożenie programów 

kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”; 

2) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pt.: Zawód nauczyciel - 

opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale 

Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”, umowa nr POWR.03.01.00-00-KN33/18-00  

z dnia 11.03.2019 r.; 

3) Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Śląski w Katowicach; 

                                                           
1
 Od 01.10.2019 zmiana nazwy wydziału na Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji 
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4) Instytucji przyjmującej- należy przez to rozumieć podmiot przyjmujący 

Uczestnika projektu na praktyki zawodowe realizowane w ramach Projektu; 

5) Kierowniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę koordynującą wszelkie 

działania przewidziane w Projekcie oraz odpowiedzialną za ich realizację; 

6) Koordynatorze zadania należy przez to rozumieć osobę koordynującą  

i odpowiadającą za realizację działań realizowanych w ramach specjalności 

przewidzianych w Projekcie; 

7) Biurze Projektu – należy przez to rozumieć pokój 102 w budynku Wydziału 

Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
2
, ul. Bielska 62; 

8) Uczestniku – należy przez to rozumieć studenta/tkę, który został 

zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie; 

9) Zespole Zarządzającym – należy przez to rozumieć Zespół powołany na mocy 

Zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia  

4 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: „Zawód nauczyciel - 

opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale 

Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”; 

10) WEiNoE – należy przez to rozumieć Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji  

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
3
. 

11) WSNE- należy rozumień Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji. 

 

§ 3 

1. Celem Projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na kierunkach 

realizujących specjalność nauczycielską na studiach stacjonarnych I i II stopni na 

Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Wdrożenie nowych programów kształcenia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, 

przyczyni się do podniesienia wśród studentów/tek objętych Projektem kompetencji 

oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy, w tym kompetencji pedagogicznych 

i społecznych.  

2. Cel ten będzie realizowany poprzez wdrożenie kompleksowych działań w ramach 

Projektu w okresie 01.02.2019 r. – 31.10.2023 r. 

3. Rodzaje praktyk odpowiadają swoim zakresem specjalnościom objętym wsparciem oraz 

profilowi kształcenia na danej specjalności. Studentów/tki obowiązują praktyki 

zróżnicowane w zależności od specjalności:  

 

 

 

 

                                                           
2
 Od 01.10.2019 zmiana nazwy wydziału na Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji 
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 Od 01.10.2019 zmiana nazwy wydziału na Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji 
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1) Surdopedagogika i edukacja plastyczna; II stopień, dwie rekrutacje: 

   

a) Praktyka dodatkowa wyjazdowa - obowiązuje 18 godzinna praktyka  

w I semestrze, 

b) Praktyka dodatkowa wyjazdowa - obowiązuje 18 godzinna praktyka  

w II semestrze, 

c) Praktyka obowiązkowa - wakacyjna  - obowiązuje 75 godzinna praktyka 

ciągła po I roku; 

  

2) Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie;  

I stopień, jedna rekrutacja: 

 

a) Praktyka ciągła - obowiązuje 160 godzinna praktyka ciągła po II i IV 

semestrze,  

b) Praktyczna śródroczna - obowiązuje 450 godzinna praktyka w I, II, III 

roku nauki, 

c) Obóz naukowy - obowiązuje 15 godzinna praktyka w III i V semestrze; 

 

3) Wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
4
;  

II stopień, jedna rekrutacje: 

 

a) Praktyka obowiązkowa – wakacyjna - obowiązuje 75 godzinna praktyka 

ciągła po I roku, 

b) Praktyka śródroczna - obowiązuje 45 godzinna praktyka ciągła w I, II, III 

semestrze;  

 

4) Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;  

I stopień, jedna rekrutacja: 

 

a) Praktyka obowiązkowa – wakacyjna - obowiązuje 75 godzinna praktyka 

ciągła po I i II roku, 

b) Praktyka śródroczna - obowiązuje 45 godzinna praktyka ciągła w I,II,III 

semestrze; 

 

5) Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;  

II stopień, dwie rekrutacje: 

 

                                                           
4
 Od 01.10.2019 wstrzymano rekrutację  
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a) Praktyka obowiązkowa – wakacyjna - obowiązuje 75 godzinna praktyka 

ciągła po I roku, 

b) Praktyka śródroczna - obowiązuje 45 godzinna praktyka ciągła w I, II, III 

semestrze. 

 

II. ZASADY REALIZACJI PRAKTYK 

§ 4 

1. W praktykach uczestniczą wyłącznie studenci/tki studiów stacjonarnych I i  II stopnia, 

studiujący na WEiNoE
5
 w Cieszynie na kierunkach: Pedagogika i Pedagogika osób 

niepełnosprawnych z arteterapią, będący uczestnikami Projektu. 

2. Praktyki odbywać się będą w trakcie realizacji studiów.  

3. W praktykach przewidziano udział 146 uczestników. 

4. Każdy Uczestnik Projektu realizuje praktykę zgodnie z założeniami opisanymi w § 3. 

5. Za nadzór dydaktyczny i merytoryczny nad organizacją i przebiegiem praktyk 

odpowiadają Koordynatorzy zadań powołani przez Kierownika Projektu. 

6. Miejscem odbywania praktyki przez studentów są szkoły podstawowe, przedszkola oraz 

inne instytucje oświatowe. 

7. Uczestnicy Projektu nie ponoszą kosztów realizacji/odbywania praktyki. 

8. Wszystkie informacje dotyczące naboru, terminów i zasad realizacji będą dostępne  

u Koordynatora zadań w Biurze Projektów i umieszczane na stronie internetowej 

Projektu www.zawodnauczyciel.us.edu.pl. 

9. Zasady realizacji praktyki określa „Umowa  o  organizację  praktyki  zawodowej  

studenta  Uniwersytetu  Śląskiego”, stanowiąca załącznik 4 do Regulaminu praktyk, 

zawierana przed rozpoczęciem praktyki przez studenta pomiędzy uczestnikiem 

praktyki, Instytucją Przyjmującą oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. 

 

III. OBOWIĄZKI KOORDYNATORA ZADANIA 

§ 5 

Koordynatorzy zadań zobowiązani są do ustalenia programu praktyk dla specjalności 

wskazanych w § 3 ust. 3 oraz do: 

1) Przygotowania instrukcji dotyczącej danego rodzaju praktyki; 

2) Przygotowania ankiety pre-post dla uczestników praktyki; 

                                                           
5
 Od 01 października 2019 zmiana nazwy Wydziału na WSNE 

http://www.zawodnauczyciel.us.edu.pl/
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3) Przygotowania protokołu zaliczenia praktyki; 

4) Przygotowania arkuszy obserwacyjnych (hospitacji) praktyki; 

5) Przygotowania harmonogramu odbywania praktyk; 

6) Zamieszczenia programu praktyk na stronie internetowej Projektu 

www.zawodnauczyciel.us.edu.pl; 

7) Wyjaśnienia studentom/kom wszelkich wątpliwości związanych z programem 

praktyk, miejscem ich odbywania oraz obowiązkami praktykanta; 

8) Sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez studentów/tki zadań 

wynikających z programu praktyk; 

9) Udzielania pomocy i porad studentom/tkom odbywającym praktykę; 

10) Wybiórczego hospitowania praktyk; 

11) Zaliczania odbycia praktyki na podstawie przedłożonych dokumentów  przez  

studenta/tki takich jak: lista obecności, dziennik praktyki oraz zaświadczenia 

potwierdzającego realizację praktyki; 

12) Przygotowania informacji dotyczącej realizacji praktyk, które są 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój 

Informacja o tym, że praktyki są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, powinna znaleźć się w miejscu 

odbywania zajęć, a jej wzór powinien być dostarczony przez Koordynatora 

zadania w miejsce realizacji praktyki nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem 

praktyki; 

13) Zebrania dokumentacji związanej z realizacją praktyki oraz przekazania jej 

po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu do Zespołu Zarządzającego 

Projektem.  

 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PRAKTYKI 

§ 6 

1. Uczestnik praktyk zobowiązuje się do: 

1) zapoznania się z Regulaminem i planem praktyki oraz zobowiązany jest do 

pobrania ze strony internetowej Projektu www.zawodnauczyciel.us.edu.pl 

następujących dokumentów wymaganych do realizacji i przebiegu praktyki: 

a) Listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

b) Dziennika praktyki – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, 

c) Zaświadczenia ukończenia praktyki – stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu; 

2) realizacji praktyki zgodnie z planem praktyki; 

http://www.zawodnauczyciel.us.edu.pl/
http://www.zawodnauczyciel.us.edu.pl/
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3) uczestnictwa w zorganizowanym przez placówkę szkoleniu w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzega obowiązującego tam regulaminu 

pracy, przepisów BHP i tajemnicy służbowej; 

4) prowadzenia dokumentacji praktyki, odzwierciedlającej przebieg oraz poziom 

merytoryczny i metodyczny swojego przygotowania; 

5) obserwacji jak i prowadzenia różnego rodzaju zajęć zgodnie z planem praktyki; 

6) przedłożenia Koordynatorowi zadania następujących dokumentów: 

a) Listy obecności potwierdzającej udział w praktyce (załącznik nr 1 do 

Regulaminu), 

b) Dziennika praktyki (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

c) Zaświadczenia ukończenia praktyki, potwierdzającego udział i realizacje 

programu praktyki (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie przez studenta/kę w ustalonym terminie 

i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana 

oraz przedłożenie w Biurze Projektów dokumentacji wskazanej w ust.1. 

3. Zaliczenia praktyki dokonuje Koordynator zadania na podstawie dokumentów 

przedłożonych przez studenta/tkę oraz pozostałych dokumentów wskazanych w planie 

praktyki, odzwierciedlających wykonywanie zadań przewidzianych programem 

praktyki. 

 

V. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ ORAZ OPIEKUNA 

PRAKTYKANTA W INSTYTUCJI PRZYJMUJACEJ  

§ 7 

 

1. Instytucja przyjmująca zobowiązuje się do: 

1) podpisania umowy o organizację praktyki studenta Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach ramach Projektu pt.: Zawód nauczyciel - opracowanie  

i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk 

o Edukacji UŚ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, stanowiącej załącznik nr 4 

do niniejszego Regulaminu; 

2) wyznaczenia Opiekuna praktykanta; 

3) umożliwienia przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji praktyki  

w tym w szczególności jego przebiegu oraz frekwencji uczestników;  

4) przygotowania odpowiednich warunków do realizacji praktyki w placówce 

oświatowej: stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt 

i materiały, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

warunki spełniające potrzeby osób niepełnosprawnych; 
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5) udostępnienia urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-

bytowych; 

6) rozpowszechniania informacji dotyczącej realizacji praktyk, które są 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Informacja o tym, że praktyki są współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

powinna znaleźć się w miejscu odbywania zajęć. Wzór informacji zostanie 

przygotowany i dostarczony przez Koordynatora zadania nie później niż 3 dni 

przed rozpoczęciem praktyki. 

2.  Opiekun praktykanta w Instytucji Przyjmującej zobowiązuje się do: 

1) realizacji praktyk zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym Regulaminie 

i Planie praktyk; 

2) sprawowania nadzoru nad uczestnikiem/grupą uczestników praktyk; 

3) zapoznania uczestników praktyki z zakresem powierzonych im obowiązków, 

organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania 

porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

4) przeprowadzenia zorganizowania niezbędnych szkoleń związanych  

z zajmowanym przez praktykanta stanowiskiem;  

5) nadzorowania przebiegu praktyki, w tym potwierdzania zakresu wykonanej pracy 

praktykanta w „Dzienniku praktyki” (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

6)  przydzielania praktykantowi zadań do wykonania oraz odbioru wykonanych 

przez praktykanta prac, udzielania pomocy i wskazówek; 

7) bieżącej weryfikacji zgodności przebiegu praktyki z zatwierdzonym „Planem 

praktyki dla specjalności” oraz bieżącego informowania o ewentualnych 

trudnościach i nieprawidłowościach w przebiegu praktyki; 

8) nadzorowania czasu pracy praktykanta, w tym potwierdzania „Listy obecności” 

(załącznik nr 1 do Regulaminu);  

9) współpracy z Kierownikiem Projektu;  

10) potwierdzania w „Dzienniku praktyki” dla danego praktykanta odbycia praktyki  

w Instytucji Przyjmującej oraz wystawienia „Zaświadczenia ukończenia praktyki” 

przez praktykanta. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym 

projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej wszelkich niezbędnych informacji  
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i wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszego 

Projektu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zostało uregulowane w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pt.: „Zawód nauczyciel - 

opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale 

Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 54 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pt. „Zawód 

nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale 

Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1. Kompetencje 

w szkolnictwie wyższym. 

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik przystępując do Praktyk realizowanych w ramach Projektu oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem. 

5. Regulamin dostępny będzie na stronie Projektu www.zawodnauczyciel.us.edu.pl oraz  

w Biurze Projektu. 

 

 

http://www.zawodnauczyciel.us.edu.pl/
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