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REGULAMIN PRAKTYK  

REALIZOWANYCH W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJA W SPORCIE 

 

 Praktyki studenckie są integralną częścią studiów wyższych, zgodnie z planami, 

programami kształcenia i podlegają zaliczeniu na ocenę. Wymiar realizacyjny jest zgodny  

ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyka rozumiana jest jako, 

całokształt celowych działań i czynności prowadzonych przez uczelnię oraz placówki,  

dla przygotowania i wdrożenia studentów do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania 

fizycznego, instruktora, trenera, dietetyka i menedżera. W jej ramach kształtowane są cechy 

osobowości, rozwijane aspiracje zawodowe i doskonalenie warsztatu przyszłych specjalistów.  

 

§ 1 

 

CELE PRAKTYKI 

 

1. Poznanie warsztatu pracy nauczyciela, instruktora, trenera, dietetyka, menedżera. 

2. Dokonanie obserwacji niezbędnych do wyjaśnienia poruszanych na zajęciach zagadnień 

teoretycznych z zakresu tematyki zajęć metodycznych. 

3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie postaw pedagogicznych, 

instruktorskich, trenerskich, dietetycznych, menedżerskich. 

4. Poznanie organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych czynności nauczyciela, 

instruktora, trenera, dietetyka, menedżera. 

5. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć /lekcji 

wychowania fizycznego i zdrowotnego, jednostek treningowych lub działań związanych 

ze specjalizacją menedżerską lub dietetyki/. 

6. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela, instruktora, trenera, dietetyka, 

menedżera. 

7. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy, jej efektów oraz kontroli i oceny 

procesu pedagogicznego. 

8. Nabycie umiejętności samodzielnego opracowania konspektów/planów zajęć  

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka/ucznia/osoby trenującej. 

9. Praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej w czasie studiów oraz pozyskanie nowych 

wiadomości i umiejętności pedagogicznych, trenerskich, instruktorskich, dietetycznych      

i menedżerskich. 
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§ 2 

 

ZADANIA PRAKTYKI 

 

1. Zadania realizowane w ramach praktyk: pedagogicznych, instruktorskich, trenerskich, 

menedżerskich i innych specjalistycznych należy dostosować do specyfiki praktyki. 

2. W trakcie trwania praktyki studenci WSEWS są zobowiązani do realizacji  

i dokumentowania następujących zadań: 

a) poznanie struktury organizacyjnej oraz planu dydaktyczno-wychowawczego 

szkoły, klubu lub innej instytucji przyjmującej studenta/praktykanta realizującego 

zadania praktyki;  

b) zapoznanie studentów z różnymi obszarami i dziedzinami pracy placówki,  

w której realizowane są zadania praktyki;  

c) dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój 

dziecka/osoby trenującej, m.in. pedagoga szkolnego, nauczyciela, Rady 

Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego i zdrowotnego; 

d) poznanie form działań wspierających dziecko/ucznia/osobę trenującą w formie 

zajęć obowiązkowych i poza obowiązkowych; 

e) poznanie metod i narzędzi dokonywania wieloprofilowej oceny funkcjonalnej 

dziecka, oraz wytycznych do konstruowania indywidualnych planów rozwoju; 

f) analiza dokumentacji placówki; 

g) zapoznanie się z osiągnięciami placówki w zakresie wychowania fizycznego  

i sportu;  

h) uczestnictwo w spotkaniach nauczyciela/wychowawcy z rodzicami, 

przedstawiciela  placówki ze środowiskiem lokalnym / np. konsultacje, dzień 

otwarty/ oraz rozpoznanie form współpracy placówki z innymi instytucjami; 

i) poznanie systemu oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego; 

j) hospitowanie zajęć/lekcji wychowania fizycznego i zdrowotnego; 

k) asystowanie nauczycielowi/trenerowi/instruktorowi w prowadzeniu zajęć; 

l) planowanie i samodzielne przeprowadzenie zajęć zgodnie z opracowaną koncepcją  

w porozumieniu z opiekunem praktyki w placówce /w tym przeprowadzenie lekcji 

egzaminacyjnej wychowania fizycznego i zdrowotnego/.  

3. Oceny jakości realizacji zadań praktyki dokonuje zespół ekspertów, powołany przez 

Założyciela na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. praktyk studenckich. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

 

OBOWIĄZKI STUDENTA PODCZAS PRAKTYKI 

 

1. Student odbywający praktykę zobowiązany jest do: 

a) właściwego reprezentowania Uczelni oraz wykazania się nienaganną postawą 

godną studenta WSEWS – przyszłego wychowawcy/ nauczyciela/ trenera/ 

menedżera/ dietetyka; 

b) sumiennego wykonywania zadań wynikających z programu praktyki; 

c) punktualnego zgłaszania się na zajęcia podczas realizacji zadań praktyki; 

d) prowadzenia na bieżąco wymaganej dokumentacji; 

e) noszenia na terenie placówki czystej odzieży sportowej; 

f) skutecznego poinformowania Koordynatora praktyk studenckich WSEWS  

o terminie i warunkach przeprowadzenia lekcji egzaminacyjnej/jednostki 

treningowej, najpóźniej na 7 dni przed jej przeprowadzeniem – pod rygorem 

unieważnienia praktyki. 

 

§ 4 

 

REALIZACJA ZADAŃ PRAKTYKI 

 

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do praktyki jest wniesienie opłaty za praktykę,              

na rachunek bankowy Uczelni. 

2. Miejsce i czas realizacji zadań praktyki studenckiej, warunki realizacji, zakres współpracy 

Uczelni z placówką określa program praktyki /praktyka pedagogiczna powinna zostać 

zakończona wraz z przeprowadzeniem lekcji egzaminacyjnej najpóźniej do 31 maja  

w danym roku/. 

3. Opiekuna studenta/praktykanta wyznacza Dyrektor placówki. 

4. Przesłanie elektronicznego formularza informacyjnego o zaplanowanej lekcji 

egzaminacyjnej /Formularz znajduje się na Platformie EWS w zakładce: „PODANIA”. 

Nazwa formularza: „Formularz dotyczący terminu i miejsca lekcji egzaminacyjnej”/. 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 5 

 

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI 

 

1. Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu 

praktyki. 

2. Uzyskanie pozytywnej opinii z realizacji zadań praktyki, wystawionej przez opiekuna 

placówki/Dyrektora placówki. 

3. Uzyskanie pozytywnej oceny z lekcji egzaminacyjnej. 

4. Złożenia w dziekanacie Uczelni potwierdzenia ze zrealizowanej praktyki w terminie nie 

późniejszym niż 14 dni po jej zakończeniu /licząc od terminu lekcji egzaminacyjnej/. 

5. Student może odbywać praktykę w dwóch lub więcej placówkach (dotyczy to mniejszych 

szkół nieposiadających określonej ilości godzin gimnastyki korekcyjnej). 

6. Decyzje dot. realizacji praktyk studenckich WSEWS podejmuje Pełnomocnik Rektora  

d/s praktyk studenckich.  

 

§ 6 

 

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU REALIZACJI PRAKTYKI 

 

1. Studenci WSEWS w wyjątkowych sytuacjach mogą ubiegać się o zwolnienie                       

z obowiązku realizacji praktyk. 

2. Zwolnienie z praktyki następuje z zachowaniem udokumentowanej formy zatrudnienia na 

odpowiednim stanowisku przez okres, co najmniej jednego roku. 

3. Fakt złożenia wniosku o zwolnienie z praktyki, nie jest równoznaczne z uzyskaniem 

zwolnienia. Zwolnienie jest skuteczne, gdy student otrzyma pisemną decyzję 

Pełnomocnika Rektora ds. praktyk. 

4. Zwolnienie z praktyki, nie zwalnia studenta z obowiązku dokonania wpłaty za praktykę. 

  

 

 


