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Regulamin praktyki pedagogicznej 

I. Informacje ogólne 

1. Uczestnik Podyplomowych Studiów Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo- 

Humanistycznego ma obowiązek odbycia praktyki pedagogicznej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.). 

2. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego nie zwraca słuchaczowi żadnych 

kosztów z tytułu odbywania praktyki. 

3. W realizacji praktyki pedagogicznej uczestniczą:  

3.1) słuchacz-praktykant,  

3.2) dyrektor szkoły, w której odbywa się praktyka 

3.3) nauczyciel-opiekun z ramienia szkoły,  

3.4) nauczyciel akademicki-opiekun z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego.  

4. Praktyką słuchacza kieruje nauczyciel-opiekun wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

5. Opiekunem praktyk może być nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze 

czasu pracy, posiadający uprawnienia do nauczania przedmiotu na właściwym 

poziomie systemu szkolnictwa i posiadający, co najmniej 3-letnie doświadczenie w 

jego prowadzeniu.  

6. Praktykant przestrzega tajemnicy zawodowej. 

7. Praktykant przestrzega przepisów BHP. 

8. Słuchacze odbywają praktyki w wybranych przez siebie szkołach: podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, podlegających kuratorium. 

II. Realizacja praktyki 

1. Słuchacz zobowiązany jest do odbycia 6 tygodniowej, indywidualnej praktyki 

pedagogicznej, w łącznym wymiarze wynoszącym 60 godzin, kolejno w szkołach: 

1.1) podstawowej - 20 godzin w ciągu 2 tygodni, w semestrze II  

1.2) gimnazjum - 20 godzin w ciągu 2 tygodni, w semestrze III 

1.3) ponadgimnazjalnej - 20 godzin w ciągu 2 tygodni, w semestrze III 

2. W każdej z wymienionych szkół, w ramach 20 godzin, praktykant zobowiązany 

jest do:  
2.1) hospitacji 9 godzin lekcji prowadzonych przez nauczyciela, 

2.2) samodzielnego prowadzenia 9 godzin lekcji, 

2.3) poznania zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole (np. koło informatyczne), 

dokumentacji pracy nauczyciela i szkoły, sprawdzania prac uczniów (2 godziny). 

3. Obowiązkowe jest hospitowanie i prowadzenie lekcji przez słuchaczy we 

wszystkich klasach, w których realizowany jest program nauczania przedmiotu 

informatyka/zajęcia komputerowe/technologia informacyjna. 

4. Lekcje na ten sam temat można prowadzić (hospitować) tylko w 2 klasach. 
5. Nauczyciel - opiekun z praktykantem ustala plan przebiegu praktyki (wg wzoru 

poniżej), zawierający wszystkie lekcje hospitowane oraz samodzielnie prowadzone w 

czasie pobytu w szkole. 

 

Plan praktyki pedagogicznej  

 

 Słuchacz Podyplomowych Studiów Informatyki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Huma-

nistycznym w Siedlcach (imię i nazwisko): 

…………………………………………………………………………………………………. 

odbywa praktykę pedagogiczną w szkole (nazwa szkoły i adres): 
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…………………………………………………………………………………………….…… 

pod opieką nauczyciela (imię i nazwisko)…………………………………………………….. 

Data Temat lekcji Klasa Godzina Hospitacja Prowadzenie 

 
 

6. Plan ten należy, w ciągu 3 dni od rozpoczęcia praktyki, wysłać w formie elektronicznej na 

adres wskazany przez nauczyciela akademickiego, który opiekuje się praktyką z ramienia 

Uniwersytetu.  

7. Słuchacz zobowiązany jest do obecności w szkole zgodnie z planem praktyki, ewentualne 

zmiany należy niezwłocznie przesłać na adres wcześniej wysłanego planu praktyki. 

8. Student przygotowuje się do prowadzenia każdej lekcji, opracowując konspekt według 

wytycznych nauczyciela, u którego ją prowadzi. Po zakończeniu lekcji nauczyciel omawia 

ją z praktykantem i podpisuje się pod konspektem. 

9. Słuchacz prowadzi dziennik praktyk, w którym na bieżąco wpisuje wykonywane prace: 

9.1) obserwacje hospitowanych lekcji (data, godzina, klasa, temat, przebieg w punktach, 

ewentualne uwagi), 

9.2) samodzielnie prowadzone lekcje (data, godzina, klasa, temat, swoje spostrzeżenia), 

9.3) wszystkie inne zajęcia, w których brał udział (data, godzina, rodzaj zajęć, swoje 

uwagi). 

10. Dziennik praktyk pod koniec każdego dnia pobytu w szkole podpisuje nauczyciel - 

opiekun. 

11. W przypadku hospitacji dziennik praktyk musi być udostępniony opiekunowi z ramienia 

Uczelni. 
 

III. Warunki zaliczenia praktyki 

1. W terminie 14 dni od ostatniego dnia praktyki słuchacz zobowiązany jest do złożenia 

nauczycielowi akademickiemu pełnej dokumentacji o jej przebiegu. Dokumenty można 

wysłać listem poleconym na adres Instytutu Informatyki (ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce) z 

dopiskiem Plan praktyki pedagogicznej lub osobiście dostarczyć do Sekretariatu 

Instytutu Informatyki (ul. 3 Maja 54, pok. 233);  

2. Kompletna dokumentacja praktyki zawiera:  

2.1) plan praktyki z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły oraz podpisem nauczyciela – 

opiekuna. 

2.2) dziennik praktyk, na końcu, którego winny się znaleźć własne uwagi i spostrzeżenia 

dotyczące praktyki i korzyści z nich wyniesionych, 

2.3) konspekty wszystkich prowadzonych lekcji i ewentualnych zajęć pozalekcyjnych 

podpisane przez nauczyciela – opiekuna praktyki.  

2.4) opinię nauczyciela-opiekuna z przebiegu praktyki z ogólną oceną o działalności 

praktykanta wyrażoną w przyjętej skali ocen (bardzo dobry, dobry plus, dobry, 

dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny) opatrzoną pieczątką dyrektora szkoły i 

podpisami dyrektora i nauczyciela – opiekuna. 

3. Nauczyciel akademicki zalicza praktykę i wystawia ocenę końcową, najpóźniej dwa 

tygodnie, po dostarczeniu kompletnej dokumentacji praktyki.  

4. Wystawiając ocenę końcową bierze pod uwagę: 

4.1) opinię i ocenę nauczyciela-opiekuna, ewentualnie ocenę własną wystawioną w czasie 
hospitacji słuchacza,  

4.2) kompletność dokumentacji, prawidłowość jej prowadzenia, estetykę, 

4.3) terminowość w dostarczeniu planu praktyki i złożeniu dokumentacji. 

5. Złożenie dokumentacji lub planu praktyki poza terminem obniża ocenę końcową o pól 

stopnia, a niedostarczenie planu praktyki w ogóle uniemożliwia jej zaliczenie. 
 


