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1.Miejsce odbywania praktyki  

Praktyki ciągłe (zawodowe) na kierunku Praca socjalna studenci mogą  realizować w takich 

instytucjach jak:  ośrodki lub punkty pomocy społecznej, regionalne ośrodki polityki społecznej; 

powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie; ośrodki wsparcia dla kobiet z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy;  świetlice 

socjo/terapeutyczne, środowiskowe; ogniska wychowawcze, placówki  opiekuńczo-wychowawcze 

różnego typu: rodzinne, socjalizacyjne, interwencyjne (ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży, domy 

dziennego pobytu, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka);  domy pomocy społecznej, rodzinne  domy opieki,  środowiskowe domy samopomocy; 

placówki zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom, terapią uzależnień; hospicja 

stacjonarne lub domowe; urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy,  kluby i centra  integracji społecznej; 

ośrodki poradnictwa specjalistycznego; ośrodki adopcyjno-opiekuńcze; organizacje pozarządowe 

działające w obszarze szeroko rozumianej pracy środowiskowej; schroniska lub inne placówki 

pomagające osobom bezdomnym; kluby seniora, placówki wspierających rozwój osób starszych; inne 

placówki prowadzące bezpośrednią pracę wychowawczą, opiekuńczo-wychowawczą lub socjalną z 

dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami wymagającymi wsparcia w różnych obszarach 

swojego życia. 

 

2.Termin odbywania praktyki 

Praktyki zawodowe trwają 160 godzin (40 godzin tygodniowo) i są przypisane do II i IV 

semestru studiów. Proponowany termin realizacji praktyki zawodowej to 26.08-26.09. danego roku 

akademickiego. Student jest zobowiązany do odbycia praktyki ciągłej w trakcie II i IV semestru 



studiów, tak dla trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego. Rozliczenie praktyki zawodowej  jest 

warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia semestru II oraz IV. 

 

3.Organizacja praktyki  

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 Społecznej,  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 Społecznej 

dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki. 

 

4.Zadania studenta  

Student samodzielnie dokonuje wyboru miejsca praktyk zgodnie z instrukcją praktyk. 

Zobowiązany jest do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki. W 

czasie trwania praktyki student powinien:  zapoznać się z regulaminem BHP obowiązującym w 

miejscu praktyki; zapoznać się ze specyfikę pracy instytucji, w szczególności z miejscem jakie 

zajmuje placówka w systemie wychowania, opieki lub pomocy społecznej; zakresem funkcji, zadań 

jakie stoją przed placówką i osobami w niej zatrudnionymi; problemami  poszczególnych 

podopiecznych objętych działaniem placówki; możliwymi sposobami organizacji działań opiekuńczo-

wychowawczych, socjalnych, terapeutycznych w placówce; specyfiką pracy osoby bezpośrednio 

nadzorującej praktykę studenta. 

Student zobowiązany jest do: systematycznego i punktualnego odbywania praktyki zgodnie z 

ustaleniami  dyrekcji placówki lub/i opiekuna praktyki, aktywnego uczestnictwa w pracy placówki 

podejmując zadania zlecone przez opiekuna praktyk,  lojalności wobec placówki, zachowania 

tajemnicy służbowej i występowania w obronie jej interesów,  współpracy z innymi pracownikami 

placówki i ich podopiecznymi, podejmowania działań opiekuńczych , diagnostycznych, opiekuńczo-

wychowawczych, socjalnych, pomocowych i innych. 

W trakcie praktyki student powinien mieć możliwość: zapoznania się z podstawową 

dokumentacją placówki; zapoznania się z planami pracy oraz programami działań; zapoznania się ze 

sprawozdaniami lub/i raportami; zapoznania się z technikami i narzędziami ewaluacyjnymi; 

przeprowadzenia analizy akt, obserwacji uczestniczącej i organizacji działań socjalno-



wychowawczych sprzyjających opracowaniu studium indywidualnego przypadku oraz propozycji 

planu pracy z tym przypadkiem; hospitowania wybranych zajęć indywidualnych czy grupowych (jeśli 

takie są organizowane na terenie placówki); samodzielnego przeprowadzenia zajęć dla wybranej grupy 

uczestników, uczestniczenia w wywiadzie lub/i samodzielne przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego. 

 

5. Dokumentacja praktyki  

W trakcie realizacji praktyki student zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania 

dokumentacji  wymaganej przez Opiekuna Praktyk z Katedry Pedagogiki Społecznej. W dzienniku 

praktyk zapisuje wszystkie czynności, które potwierdza Opiekun praktyk z ramienia instytucji.  

Wystawia studentowi opinię dotyczącą przebiegu praktyki zawodowej. Student przygotowuje także 

dokumentację opisaną w punkcie 6. Warunki zaliczenia praktyki. 

 

6.Warunki zaliczenia praktyki  

Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedstawienie poprawie wypełnionych następujących 

dokumentów: dziennik praktyk  z opinią wystawioną przez Opiekuna Praktyki z ramienia instytucji; 

drugi dokument do wyboru  (2 konspekty z samodzielnie przeprowadzonych zajęć; 2 konspekty z 

zajęć przez siebie hospitowanych;  2 wywiady środowiskowe napisane samodzielnie; studium 

indywidualnego przypadku);   własna ewaluacja praktyki (własny opis i ocena przebiegu praktyki). 

Zaliczenia praktyki zawodowej (na ocenę) dokonuje Opiekun Praktyk z KPS na podstawie 

dostarczenia w/w dokumentów oraz kolokwium ustnego z posiadanej po praktyce wiedzy, zgodnie z 

wymaganiami przedstawionymi w sylabusie przedmiotu. 

 

7.Zadania placówki  

Opiekun praktyki z ramienia  instytucji przyjmującej na praktykę powinien: zapoznać studenta 

ze specyfiką zawodu i kompetencjami osób zatrudnionych w instytucji; we współpracy ze studentem 

wyznaczyć zadania na czas realizacji praktyki; zapoznać z podstawową dokumentacją placówki,  

planami pracy oraz programami działań, sprawozdaniami lub/i raportami; zapoznać z technikami i 

narzędziami diagnostycznymi oraz ewaluacyjnymi; umożliwić przeprowadzenie analizy akt, 

obserwacji uczestniczącej, podejmowania  działań  edukacyjnych, opiekuńczych, wspierających, 

socjalnych  w celu opracowania studium przypadku wybranego uczestnika; umożliwić hospitowanie 

wybranych zajęć indywidualnych czy grupowych (jeśli takie są organizowane na terenie placówki) w 

liczbie co najmniej 2 godzin;  umożliwić samodzielne przeprowadzenie  zajęć (wykładów, pokazów, 

warsztatów, zajęć praktycznych)  dla wybranej grupy uczestników w liczbie co najmniej 2 godzin; 

umożliwić udział studenta w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych;  motywować do 

samodzielnego, krytycznego myślenia;  służyć radą i pomocą studentowi odbywającemu praktykę;  

wystawić opinię z przebiegu praktyki.  



8.Podziękowania 

Studenci oraz pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, bardzo serdecznie dziękują Dyrekcji placówki 

za umożliwienie Studentom odbycia praktyki pedagogicznej  i objęcie ich merytoryczną opieką. 

 

Instrukcję przygotowała: 

mgr Magdalena Dymowska 

Koordynator praktyk zawodowych i pedagogicznych 

Katedra Pedagogiki Społecznej 

Wydział Nauk Społecznych 

UWM w Olsztynie 

 

 


