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WYTYCZNE DO PRAKTYKI PEDAGOGOCZNEJ 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA  

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

AKADEMIA TECHNICZNO - HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ 

Podstawa prawna:  

1. Regulamin Studiów Wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa 

i położnictwa. Dz.U. 2012 poz. 631 z późn. zm. 

3. Zarządzenie 1102/2016/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie  zatwierdzenia regulaminu 

organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach  „pielęgniarstwo”  I i II stopnia oraz „ 

ratownictwo medyczne” I stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

Praktyka pedagogiczna - postanowienia ogólne  

I. Praktyka  pedagogiczna jest obowiązkową formą kształcenia umożliwiającą pogłębienie   

 i weryfikację wiedzy oraz nabycie umiejętności pedagogicznych.  

Praktyka jest realizowana przez studenta indywidualnie w placówkach oświatowo-wychowawczych. 

 

II. Celem praktyki pedagogicznej jest: 

 zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności planowania i prowadzenia zajęć indywidualnych  

i grupowych z uczniami/studentami, 

 zdobywanie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz indywidualnej  i grupowej 

pracy z uczniami/studentami, 

 zdobycie umiejętności metodycznych w obszarze nauczanego przedmiotu, 

 przygotowanie lekcji pod względem merytorycznym i pedagogicznym (formułowanie celów, 

dobór treści, dobór metod i środków dydaktycznych), 

 dokładne zapoznanie się ze specyfiką placówki dydaktycznej (programy nauczania, zajęcia 

dodatkowe, współpraca szkoły/uczelni z innymi placówkami, specyfika działalności pracy 

samorządu uczniowskiego/studenckiego, działalność biblioteki). 

 

III. Praktykę pedagogiczną w wymiarze 130 godzin dydaktycznych należy zrealizować według 

schematu: 100 godzin dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych i 30 godzin dydaktycznych                  

w szkołach wyższych. 
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IV.  Formy realizacji praktyki: 

 analiza sposobów realizacji celów i zadań placówki, 

 analiza struktury organizacyjnej placówki, 

 prowadzenie przez studenta zajęć według wcześniej ustalonych zasad, 

 obserwacja działalności. 

V. W czasie praktyki pedagogicznej student zobowiązany jest do: 

1. Uczestnictwo w 4 jednostkach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela (załącznik 1b)  

przygotowanie: 

 3 Arkuszów obserwacji dotyczą szkoły ponadpodstawowej, 

 1 Arkuszów obserwacji dotyczą szkoły wyższej. 

 

2. Przygotowania przynajmniej 4 konspektów w oparciu o wiedzę medyczną. 

 wykładów/ zajęcia lekcyjne (załącznik 1c)   

 zajęcia praktyczne (załącznik 1d) 

W przypadku szkoły ponadpodstawowej należy przygotować 3 Konspekty (6 godzin dydaktycznych). 

W przypadku szkoły wyższej należy przygotować  1 konspekty (2 godziny dydaktyczne) 

forma wykłady 2 godziny/ formy zajęcia praktyczne 1 godzina oraz 1 godziny wykładów). 

 

3. Samodzielnego przeprowadzenia 8 godzin dydaktycznych w oparciu o przygotowane konspekty 

(załącznik 1e) w tym 6 godzin dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych i 2 godzin 

dydaktycznych w szkołach wyższych. 

4. Student zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z przebiegu praktyki pedagogicznej (załącznik 1f)  

zatwierdzonego przez opiekuna dydaktycznego  

- szkoła ponadpodstawowa/ szkoła wyższa 

5. Student po odbyciu praktyki pedagogicznej zobowiązany jest do uzyskania opinii opiekuna 

zawodowego praktyki 

- szkoła ponadpodstawowa/ szkoła wyższa 

6. Po odbyciu praktyki pedagogicznej student zobowiązany jest złożyć opiekunowi dydaktycznemu 

wydziału dokumentację przebiegu praktyki pedagogicznej. 

7. Zaliczenia pedagogicznej praktyki zawodowej dokonuje opiekun dydaktyczny wyznaczony przez Radę 

Wydziału. 
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8. W przypadku realizacji godziny dydaktycznych w Szkole Wyższej w tym na Wydziałach ATH student 

zobowiązany jest do uzyskania wcześniejszej zgody Kierownika danej jednostki/Dziekana Wydziału,              

w którym będą realizowane zajęcia. 

W przypadku realizacji godzin w ramach praktyki pedagogicznej na WNoZ ATH laboratoria 

medyczne/seminarium przedmiotowe/wykład/ student zobowiązany jest  do uzyskania wcześniejszej 

zgody od  Kierownika danego przedmiotu. 

W przypadku realizacji godzin w ramach praktyki pedagogicznej na innym Wydziale ATH tematyka 

będzie obejmować tematykę  podstawowych zabiegów resuscytacyjnych –Basic Life Support (BLS). 

 

9. Student występuje do dyrekcji placówki o zgodę na odbycie praktyk zawodowych  - załącznik nr 1a. 

 

10. Dziekan na podstawie zaakceptowanych skierowań zawiera umowy w sprawie prowadzenia 

studenckich praktyk zawodowych z placówkami oświatowymi według wzoru stanowiącego- 

 Załącznik nr 1i. 

 

VI.  Dokumentacja praktyki pedagogicznej 

 Skierowanie na praktykę pedagogiczną – załącznik nr 1a 

 Wzór Arkusza Obserwacji – załącznik nr 1b  

 Wzór konspektu wykładów/zajęć lekcyjnych – załącznik nr 1c 

 Wzór konspektu zajęć praktycznych – załącznik nr 1d 

 Potwierdzenie samodzielnie przeprowadzonych godzin dydaktycznych (załącznik 1e) 

 Sprawozdanie z przebiegu pedagogicznej praktyki zawodowej – załącznik nr 1f 

 Opinia opiekuna zawodowego o odbyciu pedagogicznej praktyki zawodowej - załącznik nr 1g 

 Karta ewaluacji praktyki realizowanej przez studenta – załącznik nr 1h , 

Wzór Umowy w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych – załącznik nr 1i 

        

VII. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują studentów, którzy podjęli studia od 

roku akademickiego 2016/2017. 
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Załącznik 1a 

do „Wytycznych do praktyki pedagogicznej” 

kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 

 

...............................................                                               Bielsko-Biała, dnia........................ 
Imię Nazwisko 

................................................. 
Adres korespondencyjny 

................................................. 
Telefon 

.................................................. 
Uczelnia kierująca, wydział 

     Szanowny Pan/Pani 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk zawodowych  

z zakresu….................................................................................................................................................................... 

w ................................................................................................................................................................................... 

(Oddział, Komórka organizacyjna) 

w terminie od dnia ........................................................... do dnia ................................................................ 

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych wynosi ..................…godzin. 

 

  

Z poważaniem 

 

................................................. 
(podpis ubiegającego się o praktykę) 

 

 

AKCEPTUJĘ: 

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

Opiekun praktyk                                                                                        (podpis  kierownika komórki / Kordynatora oddziału                                                                                            

prowadzącego praktykę) 
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Załącznik 1b 

do „Wytycznych do praktyki pedagogicznej” 

kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 

 

ARKUSZ OBSERWACJI 

 

Imię i nazwisko prowadzącego…………………………………………………………………………..... 

Data hospitacji…………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce…………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj zajęć…………………………………………………………………………………….................. 

Planowany temat………………………………………………………………………………................... 

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

Zagadnienia programowe (treści)………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Przewidywane cele zajęć: 

ogólne:………………………………………………………………………………………………………. 

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

szczegółowe:……………………………………………………………………………………………..…. 

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

Stosowanie metody pracy 

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

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

Formy organizacyjne 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Środki dydaktyczne (materiały, pomoce, urządzenia) 

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

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

Sposób sprawdzenia stopnia realizacji celów (forma ewaluacji) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Pomocna literatura przedmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

           podpis studenta                                                          podpis opiekuna zawodowego 
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Załącznik 1c 

do „Wytycznych do praktyki pedagogicznej” 

kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 

 

KONSPEKT WYKŁADÓW/ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ………………. 

I. Metryczka konspektu 

 Prowadzący …………………………………………………………………………….. 

 Data, godzina/czas trwania zajęć .……………………………………………………… 

 Miejsce prowadzenia zajęć ……………………………………………………………..  

 Przedmiot, rodzaj zajęć ……………………………………………………………..…. 

 Liczba uczniów/studnetów……………………………………………………………… 

 Temat……………………………………………………………………………………. 

II. Cele kształcenia 

a) Cele ogólne 

………………………………………………………………………………………….. 

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

b) Cele szczegółowe (operacyjne) 

 Uczeń/student zna 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 Uczeń/student rozumie 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 Uczeń/student potrafi 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

c) Cele wychowawcze 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

III. Metody kształcenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

IV. Formy kształcenia: 

 Indywidualna……………………………………………………………………………. 

 Grupowa…………………………………………………………………………………. 

 Zbiorcza………………………………………………………………………………….. 
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V. Środki dydaktyczne 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

VI. Literatura 

………………………………………………………………………………………… 

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

......................................................................................................................................... 

VII. Przebieg zajęć  

 

Czynności 

organizacyjne 

Czynności nauczyciela Czynności uczniów/ 

studentów 

Uwagi  

I. Część wstępna 

(wprowadzająca) 

 

 

 

 

 

   

II. Część właściwa 

(20-25min) 

 

 

   

III. Część końcowa   

 

 

  

 
 

 

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

podpis studenta                                                                           podpis opiekuna zawodowego 
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                                                                                                                        Załącznik 1d 

do „Wytycznych do praktyki pedagogicznej” 

kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 

I. Metryczka konspektu 

 Prowadzący …………………………………………………………………………….. 

 Data, godzina/czas trwania zajęć .……………………………………………………… 

 Miejsce prowadzenia zajęć ……………………………………………………………..  

 Przedmiot, rodzaj zajęć ……………………………………………………………..….. 

 Liczba uczniów/studnetów……………………………………………………………… 

 Temat……………………………………………………………………………………. 

II. Cele kształcenia 

d) Cele ogólne 

…………………………………………………………………………………………… 

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

e) Cele szczegółowe (operacyjne) 

 Uczeń/student zna 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 Uczeń/student rozumie 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 Uczeń/student potrafi 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

f) Cele wychowawcze 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

III. Metody kształcenia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

III. Formy kształcenia: 

 Indywidualna……………………………………………………………………………. 

 Grupowa…………………………………………………………………………………. 

 Zbiorcza…………………………………………………………………………………. 
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IV. Środki dydaktyczne 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

V. Literatura 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

...................................................................................................................................... 

VI. Przebieg zajęć  

 
I. Instruktaż wstępny 

 

1. Powitanie uczniów/studentów 

2. Sprawdzenie obecności, sprawdzenie umundurowania 

3. Wprowadzenie do tematu zajęć 

4. Podanie tematu 

5. Zapoznanie się z sytuacją w oddziale 

 

II. Instruktaż bieżący: 

 

1. Przydział zakresu czynności 

2. Podjęcie przydzielonych obowiązków 

3. Praca pod kierunkiem nauczyciela 

4. Praca samodzielna ukierunkowana 

5. Ocena bieżąca 

6. Podsumowanie zajęć przez nauczyciela 

 

III. Instruktaż końcowy 

 

1. Przekazania informacji zespołowi oddziału 

2. Ocena pracy uczniów/studnetów - globalna i indywidualna oraz samoocena ucznia 

3. Zakończenie zajęć 

 

 

 

 

 

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

podpis studenta                                                                            podpis opiekuna zawodowego 
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Załącznik 1e 

do „Wytycznych do praktyki pedagogicznej” 

kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 
 

…………………………………………………. 

   Pieczątka Wydziału    

 

POTWIERDZENIE SAMODZIELNIE PRZEPROWADZONYCH GODZIN 

DYDAKTYCZNYCH 

Data 
Ilość godzin 

dydaktycznych 
Temat zajęć 

Potwierdzenie  opiekuna 

zawodowego 
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Załącznik 1f 

do „Wytycznych do praktyki pedagogicznej” 

kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 
 

…………………………………………………. 

Pieczątka Wydziału     

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PEDAGOGICZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Imię i Nazwisko Studenta ……………………………………………………. 

Numer albumu…………………………………………………………………. 

Studia II stopnia, kierunek Pielęgniarstwo, studia ……………………………. 

Rok/semestr …………………………………………………………………… 

Dokładna nazwa placówki……………………………………………………..  

Data 
Ilość godzin 

dydaktycznych 
Rodzaj pracy Przebieg pracy (tematyka zajęć) 

Potwierdzenie  

opiekuna 

zawodowego 

    

 

 

    

 

 

  

 

   

    

 

 

    

 

 

  

 

   

  

 

   

    

 

 

  

 

   

  Podsumowanie godzin 
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                            Załącznik 1g 

do „Wytycznych do praktyki pedagogicznej” 

kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 
 

………………………………………                                                                             ……………………….., dnia ………… 

pieczątka szkoły 

                             

OPINIA OPIEKUNA ZAWODOWEGO O ODBYCIU PEDAGOGICZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Zaświadcza się, że Pan/ Pani………………………………………………………... odbył/a praktykę pedagogiczną 

w szkole/uczelni ……………………………………….…………. w okresie od ……………… do ……………….. 

W liczbie………………godzin dydaktycznych. 

I. Opinia  o pracy pedagogicznej praktykanta: 

a) umiejętność planowania czynności nauczycielskich 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) umiejętności organizowania przydzielonych zadań – czynność 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

c) znajomości i wykorzystywanie literatury pedagogicznej 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

d)przejawiane inicjatywy w pracy pedagogicznej ich zaspokajania 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

......................................................................................................................................................................................... 

f) umiejętności nawiązywania kontaktu z uczniami 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

......................................................................................................................................................................................... 

g)stopień zaangażowania w zdania dydaktyczno- wychowawcze w klasie ( w szkole) 

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

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

II.  Ogólna charakterystyka praktykanta: 

 

a) umiejętność pracy w zespole  

………………………………………………………………………………………….................................... 
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b) obowiązkowość i odpowiedzialność 

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

c) punktualność i zdyscyplinowanie w pracy 

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

d)  zaangażowanie w pracach społecznych 

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

e)  respektowanie uwag i wskazówek nauczycieli – opiekunów 

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

f) inne uwagi 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Ocena ogólna praktykanta (szczególnie wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, dostateczna) 

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

 

 

Podpis opiekuna/ opiekunów ……………………………………………………                                                                         
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Załącznik 1h 

do „Wytycznych do praktyki pedagogicznej” 

kierunek Pielęgniarstwo studia II stopnia 

 

EWALUACJA STUDENCKIEJ PEDAGOGICZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Rok akademicki …………. ........................................................................................................................................ 

Miejsce praktyki (dokładna nazwa i adres placówki)  

...................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

Czego się Pan/Pani  nauczyła? 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

Wrażenia, co musi  Pan/Pani  udoskonalić, nauczyć się? 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

Mocne strony w nauczaniu jakie Pan/Pani  wykorzystała? 

 ........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 

Słabe strony w nauczaniu jakie Pan/Pani  chciałaby u siebie wyeliminować? 

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 

Czy czuje się Pan/Pani  dobrze przygotowana/ ny do samodzielnej pracy w zawodzie nauczyciela ? 

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................                        
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Załącznik nr 1i 

do Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych 

na kierunkach „pielęgniarstwo” II stopnia 

UMOWA 

 W SPRAWIE PROWADZENIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

zawarta w dniu  …………….  pomiędzy  

Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała 

reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu - …………………………………………………………… 

zwaną dalej Akademią 

a  

………………………………………… 

 

zwaną dalej Placówką 
 

Działając na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 06 maja 2015r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 ze 

zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów 

kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa 

(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 631) strony niniejszego porozumienia postanawiają co następuje: 

§ 1 

Akademia kieruje celem odbycia studenckich praktyk zawodowych, wg załączonych programów, 

stanowiących załącznik do porozumienia,  studenta/ów: 

1. …………………… 
§ 2 

Placówka jest zobowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki, zgodnie z 

ustaleniami niniejszej umowy, a w szczególności: 

1) zapewnienie odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów 

zgodnie z programem praktyki, 

2) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

oraz o ochronie tajemnicy służbowej,  

3)  nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań z programu praktyki przez osobę posiadającą co 

najmniej 1 rok stażu zawodowego 

4) zapewnienie studentom na czas odbywania praktyki środków ochrony indywidualnej, przewidzianych 

w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

§ 3 

Akademia zobowiązuje się do: 

1) wydania studentom skierowań na praktykę, 

2) przedstawienia Placówce programu praktyki, 

3) sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyk, 
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4) ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej 

zawodowej. 

Ubezpieczenie obejmuje także koszty wynikające z postępowania poekspozycyjnego związanego z 

ryzykiem zakażenia HIV i WZW typu B. 

§ 4 

Do obowiązków studentów należy pełna realizacja programu praktyki, a w szczególności: 

1) zapoznanie się z programem praktyki oraz organizacją pracy i regulaminem pracy Placówki, w której 

odbywają  praktykę,  

2) wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń  opiekuna studenckiej praktyki 

zawodowej, 

3) uczestniczenie w zorganizowanym przez Placówkę szkoleniu z zakresu bhp,  

4) przestrzeganie obowiązującego w Placówce regulaminu pracy i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz 

o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 

5) przedstawienie Placówce aktualnej książeczki zdrowia. 

 

§ 5 

Do studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednie przepisy prawa o 

ochronie pracy kobiet, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

§ 6 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
             AKADEMIA:        PLACÓWKA: 

 


