
 

REGULAMIN PRAKTYK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 

DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 

NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 
 

 

1. Każdy student zobowiązany jest do realizacji praktyk psychologiczno-pedagogicznych 

objętych wymaganiami programu studiów potrzebnych do uzyskania pełnych kwalifikacji 

pedagogicznych. 

2. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne realizowane są zgodnie z programem studiów i 

umieszczeniem ich w planach konkretnych semestrów. Nie ma możliwości zmieniania 

kolejności zaplanowanych praktyk. 

3. Praktyki psychologiczno-pedagogiczne realizowane są w wyznaczonych szkołach na 

terenie Szczecina. 

4. Opiekunem praktyk psychologiczno-pedagogicznych z ramienia szkoły jest wyznaczony 

przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, a opiekunem z ramienia uczelni – wyznaczony 

nauczyciel akademicki. 

5. Student, który chce realizować praktykę psychologiczno-pedagogiczną poza Szczecinem 

jest zobowiązany do dostarczenia zgody szkoły na odbycie takiej praktyki. Zgoda na 

praktykę poza Szczecinem jest wyrażana przez opiekuna praktyk z ramienia UCE. 

6. Termin wpisywania się na listę praktyk w szkołach szczecińskich i składania podań o zgodę 

na praktykę poza Szczecinem jest corocznie wyznaczany przez prowadzącego praktyki 

opiekuna UCE. Niedopełnienie terminowego wpisania się na listę będzie skutkowało 

brakiem zgody na odbycie praktyk zarówno w Szczecinie, jak i w terenie. 

7. Wszyscy studenci zobowiązani są dostarczyć do opiekuna UCE w terminie 3 dni od daty 

rozpoczęcia praktyki plan zajęć w szkole. W planie należy określić godziny pobytu w 

szkole. Plan powinien być potwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

8. Student podczas trwania praktyki psychologiczno-pedagogicznej w szkole ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach lub realizacji innych zadań objętych programem praktyki. 

9. Każdorazowa nieobecność w szkole podczas trwania praktyki powinna być zgłoszona 

nauczycielowi opiekunowi z ramienia UCE. 

10. Po praktyce w terminie do 1 tygodnia od jej zakończenia należy dostarczyć do opiekuna 

UCE pełną dokumentację wraz z opinią Nauczyciela opiekuna podpisaną przez Dyrektora 

Szkoły. Dostarczenie dokumentacji w następnym tygodniu po wyznaczonym terminie 

powoduje obniżenie oceny.  

11. Student, który zrealizował praktykę psychologiczno-pedagogiczną, a nie dostarczył z nie-

usprawiedliwionych powodów dokumentacji w wymaganym terminie otrzymuje ocenę 

niedostateczną i ma możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego zgodnie 

z Regulaminem Studiów. Taka możliwość przewidziana jest jedynie dla tych studentów, 

którzy dostarczą dokumentację praktyk pedagogicznych nie później niż do trzech tygodni 

po zakończeniu praktyk.  



12. Student, który nie przedstawił wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie musi 

powtórzyć praktykę pedagogiczną na własny koszt w terminie niekolidującym z innymi 

zajęciami programowymi wymaganymi programem studiów. 

 

 

 


