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W związku z reformą szkolnictwa wyższego i wprowadzeniem nowych standardów kształcenia 

nauczycieli (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia  

17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela) jesteśmy zobowiązani do modyfikacji dotychczasowego programu kształcenia studentów naszej 

uczelni. Ustawodawca nakłada na nas obowiązek przygotowania studentów do zawodu nauczyciela w 

zakresie psychologiczno-pedagogicznym. Uwzględniliśmy zatem w programie kształcenia praktykę 

wdrożeniową, którą studenci będą odbywać w oddziałach przedszkolnych i/lub edukacji 

wczesnoszkolnej.  
 

Zwracamy się z ogromną prośbą o umożliwienie naszym studentom odbycia praktyki w Państwa 

szkole w wymiarze 30 godzin (jeden tydzień). Celem tej praktyki jest poznanie realizowanych przez szkołę 

zadań opiekuńczo-wychowawczych, gromadzenie doświadczeń związanych z pracą z uczniami w oddziałach 

przedszkolnych i/lub edukacji wczesnoszkolnej oraz zapoznanie studentów ze specyfiką pracy nauczyciela. 

 

W ramach programu praktyk student powinien zrealizować następujące zadania: 

 Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów 

szkolnych (2 godziny); 

 Zapoznanie się z warunkami pracy i dokumentacją wychowawcy świetlicy, nauczyciela edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowania fizycznego  (2 godziny); 

 Zapoznanie się ze strategiami, formami, środkami i metodami pracy nauczyciela edukacji 

przedszkolnej lub wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów i zadań 

wychowania fizycznego (2 godziny); 

 Diagnoza i ocena warunków i organizacji pracy nauczycieli i szkoły w świetle jej podstawowych 

funkcji (2 godziny); 

 Obserwowanie i omawianie działań podejmowanych przez nauczyciela w czasie lekcji (10 godzin); 

 Pełnienie roli opiekuna – wychowawcy i podejmowanie działań na rzecz uczniów w toku ich 

zorganizowanej i spontanicznej aktywności (10 godzin); 

 Analiza i interpretacja zaobserwowanych lub doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych oraz 

samoocena funkcjonowania w toku realizacji zadań praktyki (2 godziny). 

 

Bardzo prosimy o wyznaczenie kierownika praktyki spośród nauczycieli edukacji przedszkolnej 

i/lub wczesnoszkolnej.  

Zdajemy sobie sprawę z obowiązków, jakie dodatkowo przyjmuje na siebie nauczyciel opiekujący 

się praktykantem, lecz mimo to liczymy na współpracę z Państwa szkołą w kształceniu nowych kadr 

nauczycielskich. 
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