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Pismo Okólne nr 11 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

z dnia 30.10.2018 roku 

 

 

 

w sprawie: organizacji i przebiegu studenckich praktyk pedagogicznych oraz 

sprawowania opieki dydaktycznej i odpłatności za tę opiekę dla osób 

(nauczycieli wf w szkołach) współpracujących z Akademią Wychowania 

Fizycznego w Warszawie oraz nauczycieli akademickich. 

 

 

 

 

1. Praktyki pedagogiczne są integralną częścią programu studiów. Na kierunku wychowanie 

fizyczne praktyki pedagogiczne w szkołach organizuje Zakład Teorii i Metodyki 

Wychowania Fizycznego Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

2. Za całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem praktyk pedagogicznych pod 

względem merytoryczno-organizacyjnym jest odpowiedzialny kierownik praktyk 

pedagogicznych. Osobie kierującej studenckimi praktykami pedagogicznymi przysługuje, 

jednorazowo w roku akademickim, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 65% stawki 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. 

3. Do obowiązków osoby kierującej studenckimi praktykami pedagogicznymi na kierunku 

wychowanie fizyczne należy: 

 organizacja praktyki zgodnie z planem i programem studiów i standardami kształcenia 

na tym kierunku, 

 opracowanie programu praktyki i sposobu realizacji zadań objętych programem, 

 sporządzanie kosztorysu praktyk i ocena realizacji umów z nauczycielami 

wychowania fizycznego współpracujących z Uczelnią w toku praktyki, 

 sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją praktyk pedagogicznych, 

 ocena dokumentacji praktyki i podejmowanie decyzji o jej zaliczeniu, 

 sporządzenie i przekazanie do Dziekanatu list zaliczeń z ocenami za praktykę, 

 określenie obowiązków opiekunów dydaktycznych, nauczycieli wf i dyrektorów 

w szkołach. 

4. Za opiekę dydaktyczną nad studenckimi praktykami pedagogicznymi i przeprowadzanie 

kontroli przebiegu praktyk w poszczególnych szkołach są odpowiedzialni opiekunowie 

praktyk powołani spośród pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego. Opiekunom 

praktyk pedagogicznych przysługuje, jednorazowo w roku akademickim, dodatkowe 

wynagrodzenie w wysokości 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta. 

5. Do obowiązków osób sprawujących opiekę dydaktyczną z ramienia Uczelni należy: 

 zapewnienie zgodności przebiegu praktyki z jej programem, 

 udzielanie pomocy i fachowych porad studentom, 

 współdziałanie z kierownikiem praktyki (nauczycielem wf w szkole) w sprawach 

związanych z realizacją programu praktyki, 

 sprawdzanie dzienników praktyk pedagogicznych, dokonanie oceny realizacji zadań 

praktyki przez studenta i złożenie dzienników w sekretariacie Praktyk 

Pedagogicznych. 
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6. Dyrektorów szkół oraz osoby współpracujące z Akademią Wychowania Fizycznego 

w Warszawie (nauczyciele wf w szkołach) zobowiązuje się do: 

 zapewnienia odpowiednich warunków pracy do realizacji programu praktyki, 

 wyznaczenia nauczyciela wychowania fizycznego – kierownika praktyki, którym 

powinien być nauczyciel przynajmniej mianowany, zatrudniony w pełnym wymiarze, 

 opracowania przez kierownika praktyki – w oparciu o program praktyki - 

indywidualnego, szczegółowego planu pracy dla studenta(ów) na okres praktyki 

(planowanie powinno uwzględnić wszystkie rodzaje działalności przewidziane 

programem praktyki), 

 sprawowania nadzoru nad właściwym wykonaniem przez studenta(ów) programu 

praktyki, wpisywania uwag (i oceny) na scenariuszach prowadzonych lekcji oraz na 

końcu praktyki w dzienniku praktyk, 

 obserwacji i omawiania prowadzonych lekcji, 

 pomocy w realizacji zadań praktyki, 

 zapoznania studenta(ów) z przepisami BHP w szkole i na obiektach sportowych, 

 umożliwienia opiekunom dydaktycznym AWF nadzoru, opieki i doradztwa 

merytorycznego nad studentami, 

 organizacji komisyjnej oceny prowadzonej przez studenta lekcji egzaminacyjnej, 

omówienia i podsumowania praktyki z udziałem dyrektora lub jego zastępcy. 

7. Ustala się następujące stawki za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

pedagogicznymi dla osób współpracujących z Akademią Wychowania Fizycznego 

w Warszawie (nauczycieli wf szkół podstawowych i ponadpodstawowych): 

 82,20 zł. brutto za 1 studenta (6 godzin × 13,70 zł/brutto), 1-tydzień, studia 

stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia; 

 328,80 zł. brutto za 1 studenta (24 godzin × 13,70 zł/brutto), 6-tygodni, studia 

stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia; 

 137 zł. brutto za 1 studenta (10 godzin × 13,70 zł/brutto), 2-tygodnie, studia 

stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia; 

 25 zł. brutto za każdą godzinę lekcyjną dla nauczycieli wf szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w toku praktyki śródrocznej (w ramach zajęć z metodyki 

wychowania fizycznego).  

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacane jest na podstawie umów 

cywilnoprawnych po zakończeniu praktyki i potwierdzeniu przez Dziekana Wydziału 

faktu sprawowania opieki z uwzględnieniem liczby studentów objętych praktyką i czasu 

jej trwania. 

8. Wysokość opłat, w roku akademickim 2018/2019, za powtarzanie praktyk 

pedagogicznych reguluje Zarządzenie nr 62/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 września 2018 roku. 

9. Sporządzanie i rozliczanie całokształtu dokumentacji związanej z organizacją 

i przebiegiem studenckich praktyk pedagogicznych powierza się pracownikowi 

administracyjnemu Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego. 

10. Do sprawowania opieki dydaktycznej nad studenckimi praktykami pedagogicznymi 

i przeprowadzania kontroli przebiegu praktyk w poszczególnych szkołach powołuje się 

następujące osoby:  

dr Agnieszka Kurek-Paszczuk – kierownik praktyk 

dr Wiesław Firek – opiekun  praktyk 

dr Dorota Kamień – opiekun  praktyk 
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dr Artur Kruszewski – opiekun  praktyk 

dr Zuzanna Mazur – opiekun  praktyk 

dr Sylwia Nowacka-Dobosz – opiekun  praktyk 

dr Bogusław Słupczyński – opiekun  praktyk 

dr Marcin Smolarczyk – opiekun  praktyk  

dr Dorota Zarzeczna – opiekun  praktyk 

mgr Elżbieta Pstrokońska-Pstrokulska – opiekun  praktyk 

mgr Michał Sadowski – opiekun  praktyk  

 

Niniejszym traci moc Pismo Okólne nr 6 z dnia 16 października  2017 roku oraz Aneks nr 1 

z dnia 04 stycznia 2018 roku Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego 

Dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF 


