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INSTRUKCJA  PRAKTYKI   CIĄGŁEJ   PEDAGOGICZNEJ 

Studia II stopnia (magisterskie) 

Kierunek: Pedagogika, Specjalność: 

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią 

 (studia stacjonarne/studia niestacjonarne) 

 

 

1. Miejsce odbywania praktyki: placówki o charakterze socjoterapeutycznym, 

opiekuńczym, opiekuńczo- wychowawczym, diagnostyczno – konsultacyjne, placówki 

związane z ochroną i promocją zdrowia, palcówki wsparcia dziennego, instytucje socjalne, 

edukacyjne, rodzinne formy opieki. Praktyka może być realizowana w placówkach o 

całodobowym trybie pracy, fakt ten jednak nie powoduje możliwości odpowiedniego 

skrócenia planowego wymiaru czasu praktyki.  

Proponujemy, by praktykę odbywać w: szkołach (pedagog szkolny, świetlica szkolna), 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, domy samotnej matki z dzieckiem,  

rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, 

dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, żłobki, internaty, bursy, itp.), 

świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych,  środowiskowych lub innych, ogniskach 

wychowawczych, TPD, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, 

zespołach zawodowych kuratorów sądowych, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, 

instytucjach zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom, terapią 

uzależnień, hospicjach, policyjnych izbach dziecka, organizacjach pozarządowych w obszarze 

pracy środowiskowej, schroniskach dla bezdomnych, placówkach pomocy społecznej, 

poradniach psychologiczno – pedagogicznych, (koloniach, zimowiskach, obozach, itp.) 

 

2. Termin odbywania praktyki: Praktyka pedagogiczna ciągła 4 – tygodniowa (II semestr  

w wymiarze 120 godz.) Czas realizacji praktyk studenckich to wrzesień danego roku 



akademickiego. Praktyki mogą rozpoczynać się od 25 sierpnia czynnościami 

przygotowawczo – wdrożeniowymi. Decyzję o zmianie terminu czy sposobu organizacji 

odbywania praktyk,  podejmuje Dziekan, za zgodą opiekuna praktyk, na podstawie 

pisemnego wniosku studenta. Wniosek musi być opatrzony opinią Wydziałowego 

Koordynatora WNS ds. Praktyk.  Dokładny termin praktyki ustala się na podstawie zawartej 

umowa o organizację praktyki  między instytucją przyjmującą na praktykę a  Rektorem  

Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie,  reprezentowanym  przez Dziekana 

Wydziału Nauk Społecznych. 

 

3. Organizacja praktyki: 

Cele praktyki: 

- przygotowanie studentów do pracy w różnego typu placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych, socjoterapeutycznych, socjalnych, edukacyjnych oraz rodzinnych form 

opieki. 

- zapoznanie się z działalnością zawodową, organizacyjną i środowiskową wybranej 

instytucji,  

- poznanie specyfiki pracy pedagoga,  

- konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej i doświadczeń pedagogicznych, 

- kształtowanie umiejętności zawodowych w warunkach naturalnych pracy placówki. 

Za organizację praktyki zawodowej od strony administracyjnej odpowiedzialny jest 

student we współpracy z Ośrodkiem Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych, 

znajdującym się przy ul. Żołnierskiej 14 A w Olsztynie. Za organizację praktyki od strony 

merytorycznej odpowiedzialny jest Opiekun Praktyki z ramienia instytucji przyjmującej na 

praktykę. Student, który dokonał wyboru instytucji, zobowiązany jest: uzgodnić wybór 

instytucji z Opiekunem Praktyki z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej, zapoznać się z 

Regulaminem Praktyk Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UWM oraz Instrukcją 

Ciągłych Praktyk Studenckich; skompletować niezbędną dokumentację: Wniosek o praktykę 

studencką, Umowa o organizację praktyki (dokumenty dostępne na stronie WNS); udać się z 

kompletem dokumentów do wybranej instytucji w celu podpisania Umowy o organizację 

praktyki; stawić się na praktykę w wyznaczonym terminie; po zakończeniu praktyki złożyć u 

Opiekuna Praktyki z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej dokumenty niezbędne do zaliczenia 

praktyki. 

 



Student zobowiązany jest do  realizacji praktyk w oparciu o: 

godziny hospitowane-minimum - 40 godzin 

godziny asystenckie-minimum - 15 godzin 

godziny prowadzonych zajęć - minimum 15 godzin 

godziny na czynności dodatkowe (np. analiza dokumentów, przygotowanie do uczestnictwa  

w pracy i realizacji oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych, udział  

w realizacji zadań statutowych jednostki) –minimum  20 godzin 

 

4. Zadania studenta:  

Student jest zobowiązany do realizacji praktyki zgodnie z planem studiów. Student 

samodzielnie wybiera miejsce praktyk zgodnie z instrukcją praktyk właściwą dla kierunku 

studiów. W czasie trwania praktyki student zobowiązany jest: 

a) rzetelnie realizować zadania praktyki; 

b) zapoznać się  ze statutem, strukturą organizacyjną, zasadami i planem pracy; 

c) do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki; 

d) do samodzielności, krytycznego myślenia i analizy własnych działań zawodowych;  

e) do dokumentowania własnych działań podczas odbywania praktyki; 

f) do przestrzegania zasad tajemnicy służbowej i państwowej;  

g) do zapoznania się z regulaminem BHP obowiązującym w miejscu praktyki; 

h) do współpracy z pracownikami placówki i jej podopiecznymi; 

i) rzetelnego i sumiennego przygotowania się do pracy korzystając z własnej wiedzy i 

umiejętności pedagogicznych.  

 

5. Sposób dokumentacji praktyki:  

W trakcie realizacji praktyki student zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania 

dokumentacji wymaganej przez Opiekuna Praktyk w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej. W 

dzienniczku praktyk zapisuje wszystkie czynności, które potwierdza Opiekun praktyk z 

ramienia instytucji wpisując studentowi opinię dotyczącą przebiegu praktyki zawodowej. 

Student przygotowuje także  dokumentację opisaną w punkcie 6.  

 

6. Warunki zaliczenia praktyki:  

Warunkiem zaliczenia jest poprawie opracowana przez studenta następująca dokumentacja: 

a) dzienniczek praktyk, w którym opisuje codzienny zakres wykonywanych czynności 

podczas praktyki. W dzienniczku znajduje się też miejsce na ocenę przebiegu praktyki przez 



opiekuna praktyki z ramienia wybranej instytucji. Dzienniczek praktyk powinien zostać 

opatrzony pieczątkami i podpisem opiekuna praktyk z ramienia instytucji na każdej stronie.    

b) sprawozdanie z przebiegu praktyki,  

c) drugi dokument do wyboru: 

- dwa konspekty lub scenariusze z samodzielnie przeprowadzonych zajęć, 

- monografia placówki obejmująca min. około jedną stronę A4, 

d) własna ewaluacja praktyki (subiektywna opinia i ocena przebiegu praktyki). 

Zaliczenia z oceną dokonuje opiekun praktyk wyznaczony w Katedrze Pedagogiki 

Opiekuńczej. Student powinien otrzymać pozytywną opinię i ocenę opiekuna praktyk z 

ramienia wybranej Instytucji. Warunkiem zaliczenia praktyki pedagogicznej ciągłej jest 

terminowe złożenie w/w dokumentacji. Oceniane najwyżej będą konspekty, w których 

student wykazał się samodzielnością, krytycznym myśleniem, korzystaniem z aktywnych 

metod pracy, dostosowaniem zadań do potencjału  podopiecznych. Student zobowiązany jest 

do złożenia osobiście lub listownie kompletnej dokumentacji praktyki nie później niż do 26 

września do opiekuna praktyk z ramienia Katedry Pedagogiki Opiekuńczej. Niezaliczenie 

obowiązkowej praktyki zawodowej jest równoznaczne z niezaliczeniem semestru (roku).  

 

7. Zadania placówki przyjmującej studenta na praktykę: 

Placówka przyjmująca studenta na praktykę ciągłą odpowiada za jej przebieg, w 

szczególności za jej wartość merytoryczną. Opiekun praktyki z ramienia instytucji 

przyjmującej na praktykę powinien:  

-zapoznać studenta ze specyfiką zawodu; 

-wyznaczyć studentowi zadania na czas realizacji praktyki; 

-służyć radą i pomocą studentowi odbywającemu praktykę; 

-zapoznać studenta z przepisami bhp oraz wymogami dotyczącymi funkcjonowania placówki; 

-motywować do samodzielnego, krytycznego myślenia; 

-wystawić opinię z przebiegu praktyki, która jest podstawą zaliczenia praktyki. 

 

8. Podziękowania 

Katedra Pedagogiki Opiekuńczej  Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie pragnie 

wyrazić wdzięczność i serdeczne podziękowanie Instytucji przyjmującej na praktyki za 

wkład w przygotowanie studentów do przyszłego życia zawodowego 

 

Instrukcję przygotowała:  dr Monika Suska-Kuźmicka 


