
Tekst jednolity  

Regulaminu studenckich zawodowych praktyk pedagogicznych 

na kierunku wychowanie fizyczne na dzień 10 czerwca 2015 r. 

 

 

REGULAMIN 

STUDENCKICH ZAWODOWYCH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH  

na kierunku wychowanie fizyczne 

w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej 
 

 

§ 1.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 W Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne realizowane są 

praktyki pedagogiczne. Stanowią one część procesu kształcenia studentów i podlegają 

obowiązkowi zaliczeń na ocenę. 

Praktyki realizowane są zgodnie z programem studiów poszczególnych kierunków  

i umieszczone są w planach studiów i organizacji roku akademickiego. 

 

Podstawę praktyk studenckich stanowi: 

 Art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 

z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r.  

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomu kształcenia. 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.  

w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do zawodu nauczyciela. 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.  

w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 

z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

 Uchwała Nr 41/2011/12 i 42/2011/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

w Warszawie z dn. 22 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla 

kierunku „Wychowanie Fizyczne” I i II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego 

i Sportu w Białej Podlaskiej i Warszawie. 

 Zarządzenie Nr 52/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia 

za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi. 

 Pismo Okólne Nr 22/2008/2009 Dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania 

Fizycznego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2008 r. w sprawie organizacji i przebiegu 

studenckich praktyk zawodowych oraz sprawowania opieki dydaktycznej i odpłatności za tę 

opiekę dla osób (nauczycieli wf w szkołach) współpracujących z Zamiejscowym Wydziałem 

Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. 

 

Regulamin praktyk studenckich określa sposoby ich organizacji i realizacji, warunki zaliczenia 

i obowiązki organizatorów oraz uczestników praktyk. 

Regulamin praktyk obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

I i II stopnia kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. 

Za realizację praktyk studenckich na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej odpowiada Dziekan Wydziału. 
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Jednostkę odpowiedzialną za organizacje praktyk studentów w Wydziale Wychowania 

Fizycznego i Sportu jest Biuro Obsługi Praktyk Zawodowych. 

 

 

§ 2. 

 

Celem praktyki studenckiej jest w szczególności: 

 

1. Poznanie specyfiki pracy zawodowej, zgodnej z kierunkiem kształcenia. 

2. Umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów w praktyce. 

3. Poznanie środowiska zawodowego. 

4. Poznanie organizacji pracy różnych typów szkół, zakładów pracy. 

5. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania. 

6. Samodzielne prowadzenie zajęć. 

7. Kształtowania dyscypliny i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. 

8. Kształtowania twórczej i poszukującej postawy nauczyciela i pedagoga 

9. Doskonalenie umiejętności planowania pracy i prowadzenia dokumentacji niezbędnej  

w prowadzonym profilu działań. 

10. Poznanie rynku pracy zawodowej w wybranych kierunkach, specjalnościach oraz nawiązania 

kontaktów ułatwiających poszukiwanie pracy. 

11. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów w przedszkolach i szkołach 

różnych etapów kształcenia. 

 

§ 3. 

 

CZAS I MIEJSCE PRAKTYK 

 

I. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu  praktycznym kierunku 

wychowanie fizyczne: 

 

1. I rok, 2 semestr: 10 - godzinny cykl wykładów w ramach praktyk psychologiczno-

pedagogicznych. 

2. II rok, 3 semestr: 2 tyg. (60 godz.) praktyka pedagogiczna wdrożeniowa w szkole 

podstawowej.  

3. II rok, 3 i 4 semestr: 30 - godzinna praktyka psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. 

4. III rok, 5 semestr:  4 tygodniowa (120 godz.) praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej. 

5. III rok, 5 i 6 semestr: praktyka śródsemestralna 80 – godzinna w ramach specjalności:  

- praktyka zawodowa (specjalność sportowa): 5 sem. – 40 godz., 6 sem. 40 godz. 

- praktyka zawodowa (specjalność rekreacja):  5 sem. – 40 godz., 6 sem. 40 godz. 

- praktyka zawodowa (specjalność - służby mundurowe): 5 sem. – 40 godz., 6 sem. 40 godz. 

-  

II. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunku 

wychowanie fizyczne 

 

1. II rok, 3 semestr: 2 tygodniowa (60 godz.) praktyka pedagogiczna w gimnazjum. 

2. II rok, 3 semestr: 2 tygodniowa (60 godz.) praktyka pedagogiczna w szkole 

ponadgimnazjalnej.  

 

 

§ 4. 

 

ORGANIZACJA PRAKTYK 

 

1. Studenci wybierają samodzielnie miejsce praktyk (szkoły).  
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2. Uzyskane od Dyrektorów Szkół zgody na realizację praktyk studenci składają do Biura 

Obsługi Praktyk Zawodowych w wyznaczonym terminie. 

3. Po zaakceptowaniu wyboru placówki studenci otrzymują z Biura Obsługi Praktyk 

Zawodowych indywidualne skierowanie na praktyki oraz dziennik praktyk pedagogicznych, 

odpowiedni dla poziomu kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła 

ponadgimnazjalna), w którym dokumentują realizację zadań programowych praktyk. 

4. Dziekan Wydziału na wniosek Biura Obsługi Praktyk Zawodowych powołuje opiekunów 

praktyk z ramienia Uczelni oraz ustala szczegółowy zakres ich obowiązków. 

5. Dziekan Wydziału zawiera umowy o dzieło z nauczycielami, kierownikami praktyk, 

wyznaczonymi przez Dyrektorów Szkół do sprawowania opieki nad studentami – 

praktykantami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, określając czas trwania, miejsce 

oraz termin odbywania praktyk.  

6. Z obowiązku odbywania praktyk pedagogicznych w szkołach mogą być zwolnieni studenci 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie udokumentowania stażu pracy  

w szkole w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.  

7. Jeżeli wynika to z zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły, studenci są zobowiązani 

do wykonywania zadań praktyki w sobotę i niedzielę. 

8. Praca studenta – praktykanta na rzecz przedszkola i szkoły, w której odbywa praktykę 

pedagogiczną ma charakter nieodpłatny. 

9. Uczelnia ponosi koszty zwrotu przejazdów na praktyki tym studentom, którzy  

w swoim miejscu zamieszkania nie mają możliwości odbywania praktyki ze względu na brak 

placówek, prowadzących kształcenie na danym poziomie. 

10. Za stronę programową nad praktykami pedagogicznymi studentów odpowiadają wyznaczeni 

przez dziekana wydziału kierownicy zakładów psychologii, pedagogiki, teorii i metodyki 

wychowania fizycznego oraz Biuro Obsługi Praktyk Zawodowych. 

11. Za merytoryczną stronę praktyk psychologiczno-pedagogicznych odpowiada Zakład 

Psychologii i Pedagogiki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Strona organizacyjna 

leży w gestii Biura Obsługi Praktyk Zawodowych  

12. W uzasadnionej sytuacji student może ubiegać się o zgodę dziekana na zmianę terminu 

realizacji praktyk. 

 

§ 5. 

 

ZALICZENIE PRAKTYK 

 

1. Warunkiem zaliczenia praktyk kierunku wychowanie fizyczne jest udokumentowanie 

realizacji zadań praktyk w wymaganym okresie czasu ich trwania.  

2. Dokumentacja praktyk powinna zawierać opis zadań wymaganych programem praktyk, ich 

ocenę przez kierownika praktyk oraz potwierdzenie odbycia praktyk przez dyrektora szkoły. 

3. Zaliczenia praktyki studenckiej dokonuje opiekun dydaktyczny z ramienia wydziału na 

podstawie:  

– opinii z miejsca praktyk o postawie i pracy studenta, 

– oceny opracowanej dokumentacji praktyki, 

– oceny lekcji egzaminacyjnej.  

4. Opiekun dydaktyczny dokonuje wpisu oceny w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz  

w protokole zaliczeniowym 

5. Brak odbycia praktyk w ustalonym terminie traktowane jest jako nie zaliczenie przedmiotu. 

 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję 

podejmuje dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. 
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Kryteria wyboru placówek do realizacji zadań praktyk pedagogicznych 

 

1. Szkoła winna posiadać odpowiednia bazę do wychowania fizycznego (sala gimnastyczna, 

lub hala sportowa odpowiednio wyposażona w sprzęt sportowy, boisko uniwersalne przy 

szkole z bieżnią, skocznią i rzutnią LA. 

2. Sprawowanie opieki nad studentami  - praktykantami winni pełnić nauczyciele ze stażem 

pedagogicznym – co najmniej nauczyciel mianowany. 

3. Szkoła winna posiadać odpowiednią liczbę klas, a co za tym godzin wychowania fizycznego 

zabezpieczających studentom realizację w całości programu praktyk pedagogicznych. 

4. Szkoła powinna posiadać tradycje w zakresie kultury fizycznej, oraz znaczące osiągnięcia  

w sporcie szkolnym, turystyce i rekreacji w swoim środowisku, poprzez działanie  

w Szkolnym Klubie Sportowym, Uczniowskim Klubie Sportowym czy Szkolnym Klubie 

Turystycznym. 

 

Obowiązki kierownika praktyk pedagogicznych 

 

1. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy do realizacji programu praktyki. 

2. Opracowanie indywidualnego, szczegółowego planu pracy dla studenta na okres praktyki 

(planowanie powinno uwzględnić wszystkie rodzaje działalności przewidziane programem 

praktyki). 

3. Sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonaniem przez studenta(ów) zadań ujętych  

w programie, wpisywanie uwag i oceny na scenariuszu prowadzonych lekcji oraz 

podsumowanie praktyki w dzienniku praktyk. 

4. Hospitowanie i omawianie prowadzonych zajęć. 

5. Udzielanie studentowi niezbędnej pomocy w realizacji zadań praktyki. 

6. Zapoznanie studenta z przepisami BHP. 

7. Współpraca z opiekunem dydaktycznym wydziału, pomoc w sprawowaniu nadzoru, opieki  

i doradztwa merytorycznego nad studentami. 

8. Organizacja komisji oceniającej lekcję egzaminacyjną, prowadzonej przez studenta. 

Omówienie i podsumowanie praktyki z udziałem dyrektora lub jego zastępcy.   

 

Obowiązki opiekuna dydaktycznego praktyk z ramienia wydziału   

 

1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją praktyk pedagogicznych. 

2. Współdziałanie z osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad praktyką w szkole. 

3. Obecność na lekcji egzaminacyjnej z wychowania fizycznego.   

4. Ocena dokumentacji oraz przebiegu praktyk, a także stopnia realizacji wymaganych zadań 

praktyk. 

5. Przedłożenie do Biura Obsługi Praktyk Zawodowych w określonym terminie ocenionych 

dzienników praktyk pedagogicznych. 

 

Obowiązki studentów, odbywających praktyki pedagogiczne   

 

1. Udział w zebraniach organizowanych przez Biuro Obsługi Praktyk Zawodowych celem 

zapoznania się z zasadami, organizacją i programem praktyk. 

2. Aktywny udział w realizacji zadań objętych programem praktyk oraz stosowanie się do 

poleceń Dyrektora oraz nauczycieli danej placówki edukacyjnej.  

3. Przestrzeganie regulaminu i dyscypliny pracy obowiązujących w szkole. 

4. Obowiązek terminowego rozpoczęcia i zakończenia oraz systematycznego uczestnictwa  

w wyznaczonych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych oraz prowadzenie na bieżąco 

dokumentacji praktyk – Dziennika Praktyk. 

5. Terminowe złożenie do Biura Obsługi Praktyk Zawodowych wypełnionego dziennika 

praktyk wraz z obowiązującą dokumentacją.  


