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PRAKTYKA W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  
 
I. Cele praktyki 
 
1. Praktyka stanowi integralną część studiów pedagogicznych; jest częścią programu.  
 
2.  Praktyka umożliwia studentom: 
 
- konfrontację zdobytej w czasie studiów wiedzy z rzeczywistością empiryczną, 
- poznanie środowiska i warunków pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, 
- poznanie specyfiki i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, 
- nabywanie oraz doskonalenie umiejętności i sprawności praktycznych niezbędnych do pełnienia roli 
nauczyciela i wychowawcy-opiekuna. 
 
3. Celem praktyki jest : 
 
- poznanie przez studentów organizacji pracy przedszkola,  
- nabywanie umiejętności obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka, 
- nabycie umiejętności planowania pracy pedagogicznej i wychowawczej, prowadzenia i dokumentowania zajęć, 
- wyrabianie opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych umiejętności, 
- nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i dzieci, własnej pracy i jej efektywności, 
- rozbudzanie zainteresowań problematyką działalności współczesnego przedszkola, 
- rozwijanie komunikacji na płaszczyźnie słuchacz – dziecko – nauczyciel, 
- poznanie sposobów ewaluacji pracy placówki przedszkolnej, nauczyciela i dzieci. 
 
II. Program  i zadania praktyki 
 
Praktyka nauczycielska obejmuje łącznie 180 godzin. Na II roku studiów studenci realizują praktykę środroczną 
w przedszkolu – 30 godzin i edukacji wczesnoszkolnej – 30 godzin. Po II roku studiów, we wrześniu realizują 
120 godzin praktyki – 60 godzin w wychowaniu przedszkolnym i 60 godzin w edukacji wczesnoszkolnej.  
W przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  studenci realizują 60 godzin praktyki (pełne 
godziny pracy).  
Praktyka realizowana jest w wybranej grupie wiekowej dzieci pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna praktyki. 
Praktyka ciągła dwutygodniowa: 
 
Część 
obserwacyjna 
35 godzin  

Zapoznanie z dokumentacją (statutem, programami) i 
organizacją pracy przedszkola oraz dokumentacją nauczyciela 
(zapoznanie z miesięcznym planem pracy wychowawczo-
dydaktycznej) i dziecka (obserwacja i diagnoza), udział w 
radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, radach 
szkoleniowych, uroczystościach 

5 

Obserwacja zadań opiekuńczych,  wychowawczych  
i dydaktycznych w pracy nauczyciela z dziećmi 

20 

Wyjścia, spacery, wycieczki, zajęcia terenowe, gry i zabawy na 
świeżym powietrzu 

5 

Obserwacja zajęć z języka obcego, religii, terapii 
logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej 

5 

Część 
metodyczna 
(ciągła)  
25 godzin 

Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych (poznawczych, 
artystycznych, ruchowych) z dziećmi, organizacja zadań 
opiekuńczych i wychowawczych, organizacja zabaw 

20 

Praca własna – opracowywanie planu pracy, dziennych 
scenariuszy zajęć z dziećmi, przygotowywanie pomocy 
dydaktycznych, dekoracji  

5 



 
III. Sposób dokumentacji  praktyki 
 
W czasie praktyki student dokumentuje jej przebieg w dzienniczku praktyk, do którego dołącza scenariusze prowadzonych 
zajęć i arkusze obserwacji wybranego dziecka. 
 
Obowiązki studenta: 
 

1. Przed rozpoczęciem praktyki należy: 
 
- uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym organizacji praktyk, 
- dokonać wyboru placówki na praktykę ciągłą, 
- uzyskać pisemną zgodę dyrektora placówki, 
- dostarczyć do placówki dokumentację przygotowaną przez Uczelnię, 
- spotkać się z opiekunem w celu ustalenia planu praktyki. 
 
2. W czasie praktyki:  
 
- zgodnie z programem praktyki obserwować i prowadzić zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze, 
- punktualnie rozpoczynać zajęcia, sumiennie wypełniając czas przeznaczony na praktykę, 
- prowadzić na bieżąco dokumentację praktyki – dziennik i scenariusze zajęć/dni, 
- przygotowywać się rzetelnie do zajęć, 
-wypełniać zadania powierzone przez opiekuna, jak również proponować własną aktywność, 
- informować opiekuna/dyrektora o pojawiających się problemach. 
 
Omawianie przez nauczyciela obserwowanych lub prowadzonych przez studenta zajęć powinno odbywać się każdego 
dnia; kolejne zajęcia powinny być zaplanowane i wstępnie omówione.  
 
3. Po zakończeniu praktyki: 
 
- uzupełnić i dostarczyć pełną dokumentację (wypełniony dzienniczek, opinia, scenariusze zajęć) w wyznaczonym przez 
Uczelnię/opiekuna terminie, 
- uczestniczyć w zebraniu podsumowującym praktyki,  
- uzyskać zaliczenia praktyk na podstawie dokumentacji i oceny praktyki. 
 
Obowiązki opiekuna praktyk: 
 
Opiekun ciągłej praktyki pedagogicznej powinien: 
- zapewnić warunki do odbycia praktyki w wyznaczonym terminie,  
- zapoznać się z programem praktyki,  
- ustalić plan praktyki ze słuchaczem przed jej rozpoczęciem, 
- zaprezentować różnorodne formy pracy z dziećmi,  
- udzielać studentowi wskazówek dotyczących przygotowania i przeprowadzonych zajęć, 
- przedstawić sposoby diagnozowania oceny  rozwoju dziecka, dokumentowania pracy własnej i wytworów dzieci, 
sporządzania planów, 
- zatwierdzić do realizacji scenariusze w dniu poprzedzającym prowadzenie zajęć, 
- zawsze obserwować i omawiać prowadzone przez studenta zajęcia, zatwierdzić scenariusz/konspekt,  
- obserwować działania studenta – zawsze będąc obecnym, 
- umożliwić studentowi wykazanie pomysłowości, przejęcie inicjatywy w niektórych działaniach, 
-  rzetelnie sporządzić ocenę o przebiegu praktyki. 
 

IV. Warunki zaliczenia praktyki 
 
1. W czasie trwania praktyki student prowadzi szczegółowo dziennik praktyk. Zamieszcza w nim dzienne 

sprawozdania z przebiegu praktyki oraz własne refleksje i spostrzeżenia. Do dzienniczka dołącza scenariusze 
przeprowadzonych zajęć. 

2. Nauczyciel – opiekun zamieszcza w dzienniku opinię słowną o studencie (wyrażającą stopień jego zainteresowania 
pracą z dziećmi, zaangażowania w realizacji zadań, jego obowiązkowości, aktywności, punktualności, 
efektywności działań) oraz ocenę cyfrową w skali obowiązującej na Uczelni (bardzo dobry, dobry plus, dobry, 
dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny). 

3.     Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką placówki i podpisem dyrektora. 
4. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie opinii i oceny wystawionej przez placówkę,  
5. Dokumentem pozostającym w aktach Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, potwierdzającym zrealizowaną przez 

studenta praktykę jest „Karta praktyki pedagogicznej -  nauczycielskiej w przedszkolu”. 
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PRAKTYKA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  

 
I. Cele praktyki 
 
1. Praktyka stanowi integralną część studiów pedagogicznych; jest częścią programu.  
 
2.  Praktyka umożliwia studentom: 
 
- konfrontację zdobytej w czasie studiów wiedzy z rzeczywistością empiryczną, 
- poznanie środowiska i warunków pracy w placówkach szkolnych – w edukacji wczesnoszkolnej, 
- poznanie specyfiki i metod pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym, 
- nabywanie oraz doskonalenie umiejętności i sprawności praktycznych niezbędnych do pełnienia roli 
nauczyciela i wychowawcy-opiekuna. 
 
3. Celem praktyki jest : 
 
- poznanie przez studentów organizacji pracy szkoły,  
- nabywanie umiejętności obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka/ucznia, 
- nabycie umiejętności planowania pracy pedagogicznej i wychowawczej, prowadzenia i dokumentowania zajęć, 
- wyrabianie wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych umiejętności, 
- nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i dzieci, własnej pracy i jej efektywności, 
- rozbudzanie zainteresowań problematyką działalności współczesnej szkoły, 
- rozwijanie komunikacji na płaszczyźnie słuchacz – uczeń/dziecko – nauczyciel, 
- poznanie sposobów ewaluacji pracy placówki szkolnej, nauczyciela i dzieci. 
 
II. Program  i zadania praktyki 
 
Praktyka nauczycielska obejmuje łącznie 180 godzin. Na II roku studiów studenci realizują praktykę środroczną 
w przedszkolu – 30 godzin i edukacji wczesnoszkolnej – 30 godzin. Po II roku studiów, we wrześniu realizują 
120 godzin praktyki – 60 godzin w wychowaniu przedszkolnym i 60 godzin w edukacji wczesnoszkolnej.  
 
W edukacji wczesnoszkolnej  słuchacze realizują 60 godzin praktyki (godziny dydaktyczne). 
Praktyka realizowana jest w wybranej klasie I, II lub III  pod kierunkiem nauczyciela - opiekuna praktyki.  
 
Część 
obserwacyjna 
35 godzin  

Zapoznanie z dokumentacją (statutem, programami) i 
organizacją pracy szkoły oraz dokumentacją nauczyciela 
(zapoznanie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej, z 
dziennikiem, ze sposobem oceniania) i dziecka (arkusz), udział 
w radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, radach 
szkoleniowych, uroczystościach 

4 

Obserwacja wszystkich zintegrowanych zajęć dydaktycznych  
i  wychowawczych w pracy nauczyciela z uczniami 

20 

Wyjścia, spacery, wycieczki, zajęcia terenowe, gry i zabawy 
na świeżym powietrzu 

3 

Obserwacja zajęć dodatkowych i specjalistycznych: z języka 
obcego, religii, terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, 
socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć na basenie, zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań 

5 

Obserwacja zajęć świetlicowych, bibliotecznych, dyżury w 
czasie przerw, na boisku, w szatni, w stołówce szkolnej 

3 

Część  Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami 
pod kierunkiem nauczyciela (dotyczy wszystkich edukacji)  

20 



metodyczna 
(ciągła)  
25 godzin 

Praca własna – opracowywanie dziennych scenariuszy zajęć z 
uczniami, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji  

5 

 
III. Sposób dokumentacji  praktyki 
W czasie praktyki student dokumentuje jej przebiegu w dzienniczku praktyk, do którego dołącza scenariusze prowadzonych 
zajęć i arkusze obserwacji wybranego dziecka/ucznia. 
 
Obowiązki studenta: 
 

4. Przed rozpoczęciem praktyki należy: 
 
- uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym organizacji praktyk, 
- dokonać wyboru placówki na praktykę ciągłą, 
- uzyskać pisemną zgodę dyrektora placówki, 
- dostarczyć do placówki dokumentację przygotowaną przez Uczelnię, 
- spotkać się z opiekunem w celu ustalenia planu praktyki. 
 
5. W czasie praktyki:  
 
- zgodnie z programem praktyki obserwować i prowadzić zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze, 
- punktualnie rozpoczynać zajęcia, sumiennie wypełniając czas przeznaczony na praktykę, 
- prowadzić na bieżąco dokumentację praktyki – dziennik i scenariusze zajęć/dni, 
- przygotowywać się rzetelnie do zajęć, 
-wypełniać zadania powierzone przez opiekuna, jak również proponować własną aktywność, 
- informować opiekuna/dyrektora o pojawiających się problemach. 
 
Omawianie przez nauczyciela obserwowanych lub prowadzonych przez studenta zajęć powinno odbywać się każdego 
dnia; kolejne zajęcia powinny być zaplanowane i wstępnie omówione.  
 
6. Po zakończeniu praktyki: 
 
- uzupełnić i dostarczyć pełną dokumentację (wypełniony dzienniczek, opinie, scenariusze zajęć) w wyznaczonym przez 
Uczelnię/opiekuna terminie, 
- uczestniczyć w zebraniu podsumowującym praktyki,  
- uzyskać zaliczenia praktyk na podstawie dokumentacji i oceny praktyki. 
 
Obowiązki opiekuna praktyk: 
 
Opiekun ciągłej praktyki pedagogicznej powinien: 
- zapewnić warunki do odbycia praktyki w wyznaczonym terminie,  
- zapoznać się z programem praktyki,  
- ustalić plan praktyki ze studentem przed jej rozpoczęciem, 
- zaprezentować różnorodne formy pracy z dziećmi,  
- udzielać studentowi wskazówek dotyczących przygotowania i przeprowadzonych zajęć, 
- przedstawić sposoby diagnozowania oceny  rozwoju dziecka, dokumentowania pracy własnej i wytworów dzieci, 
sporządzania planów, 
- zatwierdzić do realizacji scenariusze w dniu poprzedzającym prowadzenie zajęć, 
- zawsze obserwować i omawiać prowadzone przez studenta zajęcia, zatwierdzić scenariusz/konspekt,  
- obserwować działania studenta – zawsze będąc obecnym, 
- umożliwić studentowi wykazanie pomysłowości, przejęcie inicjatywy w niektórych działaniach, 
-  rzetelnie sporządzić ocenę o przebiegu praktyki. 

 
IV. Warunki zaliczenia praktyki 

 
3. W czasie trwania praktyki student prowadzi szczegółowo dziennik praktyk. Zamieszcza w nim dzienne 

sprawozdania z przebiegu praktyki oraz własne refleksje i spostrzeżenia. Do dzienniczka dołącza scenariusze 
przeprowadzonych zajęć. 

4. Nauczyciel – opiekun zamieszcza w dzienniku opinię słowną o studencie (wyrażającą stopień jego zainteresowania 
pracą z dziećmi, zaangażowania w realizacji zadań, jego obowiązkowości, aktywności, punktualności, 
efektywności działań) oraz ocenę cyfrową w skali obowiązującej na Uczelni (bardzo dobry, dobry plus, dobry, 
dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny). 

3.     Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką placówki i podpisem dyrektora. 
6. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie opinii i oceny wystawionej przez placówkę. 
7. Dokumentem pozostającym w aktach Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, potwierdzającym zrealizowaną przez 

studenta praktykę jest „Karta praktyki pedagogicznej -  nauczycielskiej w edukacji wczesnoszkolnej”. 


