
INSTRUKCJA 

Dla studentów 3,5-letnich studiów inżynierskich (I stopnia) odbywających praktykę 

psychologiczno-pedagogiczną ciągłą w szkole podstawowej 

Kierunek: Matematyka 

I. INFORMACJA WSTĘPNA 

Studenci studiów inżynierskich na kierunku Matematyka zobowiązani są do odbycia 

praktyki psychologiczno-pedagogicznej w wybranej szkole podstawowej zatrudniającej 

pedagoga szkolnego w wymiarze 30 godzin (jeden tydzień) w semestrze trzecim studiów.  

Praktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego i podlega 

obowiązkowemu zaliczeniu. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wypełnienie przez każdego 

studenta obowiązków określonych w niniejszej Instrukcji oraz przedłożenie opiekunowi 

praktyk z ramienia Uczelni odpowiedniej dokumentacji (wymienionej w części IV. niniejszej 

Instrukcji)  

II. CEL PRAKTYKI 

Głównymi celami praktyki są: 

 poznanie formalnej organizacji pracy szkoły podstawowej 

 poznanie organizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego w szkole 

podstawowej  

 poznanie form pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole podstawowej 

III. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO REALIZACJI 

Studenta obowiązuje 30 godzinny tydzień pracy wg harmonogramu ustalonego przez 

Dyrekcję Szkoły lub przydzielonego opiekuna.  
 

W trakcie praktyki student powinien: 

1. Poznać strukturę organizacyjną szkoły i funkcjonowanie prawodawstwa w życiu szkoły 

(kodeks ucznia i inne regulaminy) 

2. Poznać organizację pracy wychowawczej na terenie szkoły, a szczególnie specyfikę 

pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy. Do głównych obszarów zainteresowań 

studenta odbywającego praktykę należeć powinno zapoznanie się z: 

a. formami opieki nad uczniami wymagającymi pomocy 

b. formami pracy z uczniami szczególnie zdolnymi 

c. obszarami współpracy z rodzicami 

d. obszarami współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym 

e. organizacją zajęć pozalekcyjnych w szkole 

f. działalnością samorządu szkolnego oraz organizacji uczniowskich 

3. Hospitować zajęcia prowadzone na terenie szkoły przez Dyrekcję Szkoły, pedagoga 

szkolnego, wychowawcę klasy, samorząd i organizacje uczniowskie. 
 

IV. TOK PRAKTYKI 

1. Student w pierwszym dniu praktyki zgłasza się do Dyrektora Szkoły, z którym ustala 

tok i przebieg praktyki 

2. Student realizuje zadania szczegółowe (patrz część III. Instrukcji) zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez Dyrekcję Szkoły lub przydzielonego opiekuna 

3. Praktykę kończy podsumowanie jej przebiegu z Dyrekcją Szkoły lub opiekunem praktyki 

4. Studenci studiów stacjonarnych w ciągu dwóch tygodni od zakończenia praktyki, a 

studenci niestacjonarnych na najbliższym zjeździe, składają u opiekuna praktyk z 



ramienia Uczelni komplet dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki: 

o prawidłowo uzupełniony Dziennik Praktyk 

o zaświadczenie o odbyciu praktyki zawierające opinię szkoły wraz z oceną (na 

odpowiednim druku) 

o samodzielnie przygotowane sprawozdanie z przebiegu praktyki 

Zaliczenie praktyki potwierdzane jest poprzez odpowiedni wpis do Indeksu przez opiekuna 

praktyki z ramienia Uczelni. 

 

 


