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Najważniejszymi aktami prawnymi, które regulują sprawy związane 
z praktykami studenckimi są:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 
2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 207 poz. 2110).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn., Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – zgodnie z art.9 pkt. 3 – minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powinien określić w drodze rozporządzenia 
standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Stan-
dardy te powinny wziąć pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy oraz uwzględnić:

kwalifikacje absolwenta,
przedmioty kształcenia pedagogicznego, w tym w zakresie wychowania,
przygotowanie do nauczania dwóch przedmiotów (rodzajów zajęć),
przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, w tym wykorzy-
stanie jej w wyuczonych specjalnościach,
naukę języka obcego, w wymiarze zajęć umożliwiającym uzyskanie 
zaawansowanej znajomości języka obcego,
czas trwania studiów oraz wymiar i sposób organizacji praktyk,
treści programowe i wymagane umiejętności.

Do tej pory jednak obowiązuje stare rozporządzenie wydane przez Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu na mocy nieobowiązującej już ustawy 
o szkolnictwie wyższym. Rozporządzenie to jednak zachowuje ważność, na 
podstawie art. 275 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, do czasu 
opublikowania nowego rozporządzenia, które będzie wydane na mocy art. 9 
pkt. 3 tej ustawy i w dodatku przez innego ministra.
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Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia nauczycieli obowiązuje 
od 1 października 2004 r. Zgodnie z ust. 6 pkt. 3 załącznika tego rozporządzenia 
specjalizacja nauczycielska realizowana w trakcie studiów wyższych zawodowych, 
uzupełniających studiów magisterskich i jednolitych studiów magisterskich obejmuje 
obowiązkowo praktyki studenckie. Praktyki te służą nabyciu i rozwijaniu umiejętności 
zawodowych poprzez praktyczne zajęcia z uczniami. Umożliwiają również poznanie 
organizacji oraz funkcjonowania szkół i placówek, przy czym praktyki studenckie 
realizowane są w powiązaniu z kształceniem nauczycielskim.

W tym akcie prawnym podaje się także cele praktyk pedagogicznych, typy 
szkół, w których powinny się odbywać praktyki i czas przeznaczony na nie w pro-
gramie studiów. I tak, celem praktyk pedagogicznych jest przede wszystkim:

poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a w szczególności 
tych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie;
nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć;
nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania;
nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego 
omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów;
nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy 
uczniów.

W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:
wizyty w szkołach i placówkach,
obserwowanie zajęć,
asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem,
samodzielne prowadzenie zajęć,
planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczy-
cieli, studentów).

Ponadto przyjęto bardzo ważne ustalenia, które obowiązkowo musi uwzględ-
nić każda szkoła wyższa przy organizacji praktyk pedagogicznych. Uczelnia musi 
wziąć pod uwagę następujące ustalenia:

wymiar praktyk wynosi: co najmniej 150 godzin dla jednolitych studiów 
magisterskich, dla jednej specjalności; 210 godzin dla jednolitych studiów 
magisterskich, dla dwóch specjalności,
zajęcia prowadzone przez studenta powinny stanowić co najmniej 30% czasu 
przeznaczonego w programie studiów na praktyki pedagogiczne,
co najmniej 40% powinno być realizowane podczas ostatniego rok nauki,
w trakcie praktyk pedagogicznych co najmniej 30 godzin zajęć powinno 
być realizowane w powiązaniu z kształceniem w zakresie psychologii i pe-
dagogiki,
w programie studiów w zakresie przedmiotów: psychologia, pedagogika i dy-
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daktyka przedmiotowa, należy zapewnić czas na przygotowanie studentów 
do praktyki oraz jej omówienie,
udział studenta w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest do-
kumentowany,
praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna 
praktyk w szkole,
szkoły wyższe są obowiązane utrzymywać systematyczny kontakt ze szkołami 
i placówkami, w których studenci odbywają praktyki pedagogiczne.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele opiekunowie praktyk pedagogicznych w szkole 
powinni znać przepisy w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, wiedzieć 
między innymi, jakiego absolwenta – przyszłego nauczyciela – chce wykształcić 
uczelnia. Pomoże to w planowaniu przebiegu praktyki w szkole zgodnie z przyjętą 
koncepcją praktyk na uczelni. Uznano, że absolwent studiów nauczycielskich musi 
być przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym student podejmujący praktykę 
powinien już posiadać pewne przygotowanie w zakresie:

wybranych specjalności nauczycielskich, tak aby w sposób kompetentny 
przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, 
a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, 
wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces naucza-
nia, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie 
społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować 
z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, 
rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny 
uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania 
i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz 
własną praktykę;
posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania 
w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć);
zaawansowanej znajomości języka obcego.

Absolwent studiów i studiów podyplomowych o specjalizacji nauczycielskiej 
powinien ponadto być przygotowany do:

współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów 
oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyj-
nych,
podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres naucza-
nego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji 
pozaszkolnej,
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samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań 
oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki 
pedagogicznej,
kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania 
doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami,
posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu 
zawodowego nauczycieli.

Określono także kompetencje, jakie powinien nabyć absolwent studiów 
nauczycielskich. Do najważniejszych zaliczono umiejętności:

dydaktyczne,
wychowawcze i społeczne (rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz zdolność 
do współpracy w relacjach międzyludzkich),
samokształcenie, innowacyjność i niestandardowe działania w powiązaniu 
ze zdolnościami adaptacyjnymi, mobilność i elastyczność,
skutecznego planowania, realizacji, organizowania, kontroli i oceny proce-
sów edukacyjnych,
komunikacyjne (skuteczność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sy-
tuacjach edukacyjnych),
posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania 
w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć),
językowe (znajomością co najmniej jednego języka obcego w stopniu za-
awansowanym).

Kompetencje te powinny być zdiagnozowane u studenta przez opiekuna 
i w oparciu o wyniki tej diagnozy odpowiednio rozwijane oraz wykorzystywane 
w czasie praktyk pedagogicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby 
studenci wykorzystywali w nauczaniu przedmiotu i prowadzeniu zajęć technologię 
informacyjną, a także, jeśli jest to uzasadnione, język obcy.

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych określają 
wewnętrzne przepisy uczelni. Najczęściej rektor na mocy zarządzenia, po zasięg-
nięciu opinii uczelnianego organu samorządu studenckiego, upoważnia rady 
wydziałów lub dziekanów do wydania szczegółowych zasad odbywania praktyk, 
w tym formę, miejsce, czas trwania praktyk, formy dokumentacji, zaliczenia. 

Rektor zawiera także porozumienia z dyrektorami szkół na odbycie praktyki 
pedagogicznej. 

Nadzór dydaktyczno-wychowawczy i organizacyjny nad przebiegiem prak-
tyk sprawuje opiekun – kierownik zakładu praktyk, wyznaczony przez rektora 
na wniosek dziekana. Opiekuna wybiera się spośród nauczycieli akademickich 
wydziału lub instytutu. 

Dyrektor instytutu opracowuje wytyczne praktyk pedagogicznych studentów, 
które zawierają najczęściej: cele i zakres praktyki, obowiązki studenta, opiekuna 
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z ramienia uczelni, dyrektora szkoły i zadania opiekuna studenta w szkole, ponadto 
zadania badawcze studenta i dokumentację praktyki oraz zasady związane z ho-
spitowaniem i prowadzeniem lekcji. Każda uczelnia ma autonomię we wszystkich 
obszarach swojego działania, więc także każda z nich ma własne ustalenia dotyczące 
organizacji praktyk studenckich, w tym praktyk pedagogicznych. Rozwiązania te 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych uczelni.

Przepisy prawa regulujące praktyki pedagogiczne w szkole

Najważniejszym aktem prawnym, który normuje praktyki pedagogiczne 
w szkołach jest ustawa o systemie oświaty. Przepisem prawnym, który reguluje 
sprawy praktyk pedagogicznych – w zakładach kształcenia nauczycieli i na uczel-
niach jest art. 77 ust.6 ustawy o systemie oświaty. 

Pełne brzmienie tego ustępu jest następujące: Organy prowadzące w porozu-
mieniu z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami 
mają obowiązek umożliwić w podległych im szkołach i placówkach zorganizowanie 
przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich oraz współpracować w or-
ganizacji tych praktyk.

Przepis ten nakłada na organy prowadzące szkoły lub placówki obowiązek do-
konania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie są konieczne do zorgani-
zowania praktyk dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz studentów kierunków 
nauczycielskich w szkołach wyższych. Chodzi tu o zawarcie porozumienia z kolegium 
lub szkołą wyższą oraz poinformowanie dyrektorów prowadzonych przez dany organ 
szkół lub placówek o organizacji praktyk i skierowanie studentów do tych szkół lub 
placówek. Kolejne obowiązki i wynikające z nich zadania spoczywają na dyrektorze 
szkoły, i są zawarte w art. 39 tej ustawy. Wspomniany przepis prawny określa zakres 
obowiązków, zadań i kompetencji dyrektora szkoły lub placówki. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 7 dyrektor szkoły współdziała ze szkołami 
wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedago-
gicznych. 

„Wymaganie współdziałania (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komen-
tarz, ABC a Wolters Kluwer Business; Warszawa 2009) ze szkołami wyższymi oraz 
zakładami kształcenia nauczycieli (tj. kolegiami nauczycielskimi i nauczycielskimi 
kolegiami języków obcych) oznacza wykonanie przez dyrektora porozumień po-
między tymi jednostkami a organem prowadzącym szkołę lub placówkę, w sprawie 
odbywania w niej praktyk pedagogicznych studentów słuchaczy szkół wyższych 
i zakładów. Realizując zawarte porozumienia, dyrektor jest także obowiązany 
przydzielić praktykantom nauczycieli będących ich opiekunami praktyk”.

Przepis ustawy brzmiący: dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz 
zakładami kształcenia nauczycieli – jest dość ogólny. Warto zatem w zapisach 
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prawa wewnątrzszkolnego, np. w statucie szkoły, regulaminie czy opracowanej 
procedurze szkolnej – opisać szczegółowe zadania dyrektora, nauczyciela opiekuna 
oraz innych nauczycieli szkoły, wynikające z prowadzenia praktyk, a także prawa 
i obowiązki studenta skierowanego na praktykę pedagogiczną.

Wagę i potrzebę tych uregulowań podkreśla fakt, że zarówno nauczyciele, jak 
i studenci – kandydaci na nauczycieli, zobowiązani są działać zgodnie z prawem, 
znać prawo i przestrzegać go. 

Szacunek wobec prawa jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela. Za-
tem w czasie praktyki opiekun studenta powinien zwracać jego uwagę na kwestie 
związane z przestrzeganiem prawa, konsekwencjami wynikającymi z naruszania 
prawa, a także akcentować etyczne aspekty działań studenta, w tym właśnie sza-
cunek wobec prawa.

Co warto wiedzieć, organizując praktyki w szkole?

Warto, aby opiekun praktyk wiedział, jak postąpić na przykład w sprawach 
związanych z:

szkoleniem studenta z zakresu higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
badaniami lekarskimi,
ubezpieczeniem studenta,
obowiązkiem objęcia studenta opieką profilaktyczną i zdrowotną,
podporządkowaniem służbowym studenta w szkole,
przestrzeganiem przepisów prawa wewnątrzszkolnego przez studenta,
dostępem studenta do danych osobowych uczniów.

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto o tym 
pomyśleć odpowiednio wcześniej. 

Zebrała i opracowała Jolanta Śnieżek (PCEN Krosno)
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