
PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SZKOLE 

Szczegółowe zasady odbywania praktyki opiekuńczo-wychowawczej w szkole 
 

1) Cele praktyki opiekuńczo wychowawczej w szkole: 

a) Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, 
zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów. 

b) Konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością 
wychowawczą w działaniu praktycznym. 

c) Poznanie szkoły, jako instytucji wychowawczej (w tym zasad organizowania pracy 
opiekuńczo-wychowawczej, problemów opiekuńczo-wychowawczych). 

d) Rozwijanie kompetencji diagnostyczno-opiekuńczo-wychowawczych studenta. 
e) Ćwiczenie doboru i wykorzystywania materiałów, środków i metod pracy w celu 

projektowania  
i efektywnego realizowania działań diagnostycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy  
z uczniami (także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 

f) Gromadzenie materiału badawczego, dotyczącego ucznia, klasy i przestrzeni wychowawczej 
szkoły. 

2) Rodzaje zadań praktycznych podejmowanych przez studenta podczas praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej w szkole: 

a) Zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności: 

 poznanie realizowanych przez szkołę zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu 
funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, 

 poznanie prowadzonej dokumentacji, w tym: 

 Statut Szkoły, Szkolny program wychowawczy, Regulamin oceniania zachowania ucznia, 
Szkolny program profilaktyki, Procedury postępowania w sytuacjach trudnych, Plan 

wychowawczy klasy, Regulamin samorządu uczniowskiego, dzienniki lekcyjne, 
dokumentacja pedagoga, dokumentacja psychologa szkolnego, program WDN. 

b) Obserwowanie: 
 zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych 

grup    uczniów, 
 aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

 interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) - dziecko oraz interakcji między dziećmi  
i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku), 

 procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, 

ich prawidłowości i zakłóceń, 
 czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych, 
 sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym 

opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, 

 dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci  

i młodzieży, 
 działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa  

i zachowania dyscypliny w grupie; 

c) Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

 sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, 
 podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, 

 prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 

 podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

d) Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 

 diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie, 

 poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań  
i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji  
i zaburzeń, 

 samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i 
poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie, 

 sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i 
wychowanków, 

 organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i 
działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 



 animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy 
uczniów  

i wychowanków w grupach zadaniowych, 

 podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), 

 podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach 
konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania 
ustalonych zasad, 

 sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem szkoły lub placówki; 

3)  Obowiązki studenta podczas praktyki opiekuńczo-wychowawczej w szkole: 

a) W dniu rozpoczęcia praktyki student zgłasza się przed godziną ósmą do dyrektora Szkoły, który 
kieruje go do nauczyciela - opiekuna praktyki, będącego jego bezpośrednim przełożonym 
podczas praktyki; 

b) Student wysyła niezwłocznie, nie później niż trzy dni od rozpoczęcia praktyki, opiekunowi 
praktyki z CEN UWr informację, ze wskazaniem dni i godzin, kiedy zaplanował z opiekunem  
w szkole realizację zadań/ działań kształcenia psychologiczno-pedagogicznego; 

c) Student obserwuje: 
 pracę opiekuńczo-wychowawczą nauczyciela, 

 posiedzenie Zespołu wychowawczego, 
 pracę pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego, 

 pracę Samorządu uczniowskiego; 

d) Student prowadzi działania diagnostyczne (5 godz.): 

 diagnozuje dynamikę grupy oraz pozycję uczniów w grupie, 
 obserwuje i poznaje uczniów (ich sytuację społeczną, zainteresowania, zdolności); 

e) Student uczestniczy w następujących formach pracy opiekuńczo wychowawczej z uczniami: 
 lekcje wychowawcze: min. 1 godz. obserwacji / min. 1 godz. prowadzenia, 

 zajęcia integrujące grupę: min. 1 godz. obserwacji / min.1 godz. prowadzenia, 

 zajęcia profilaktyczne: min. 1 godz. obserwacji / min. 1 godz. prowadzenia 
 dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych razem z nauczycielem w liczbie min. 2. 

Student powinien swoje lekcje/zajęcia przygotowywać samodzielnie, ale konsultować  
z opiekunem praktyki z ramienia szkoły i opierać na szczegółowym 
konspekcie/scenariuszu. Lekcje/zajęcia mogą być przeprowadzone po zatwierdzeniu ich 
konspektu/scenariusza lekcyjnego przez opiekuna praktyki z ramienia szkoły, na dzień 

przed ich przeprowadzeniem. Opiekun praktyki z ramienia szkoły wpisuje na 
konspekcie/scenariuszu akceptację. 

Po odbytej lekcji/zrealizowanych zajęciach student wpisuje pod ich 
konspektem/scenariuszem uwagi i zalecenia opiekuna praktyki z ramienia szkoły. Uwagi 
te powinny być przedyskutowane w czasie omawiania lekcji/zajęć. Następnie student 
wpisuje pod konspektem/scenariuszem własny komentarz do samodzielnie 
przeprowadzonej lekcji/formy zajęć; 

f) Student obserwuje i pomaga/asystuje w prowadzeniu zajęć w ramach indywidualizacji pracy  
z uczniem (w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi): 

 zajęć rozwijających uzdolnienia ucznia: min.1 godz. obserwacji/min. 1 godz. 

prowadzenia, 
 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: min. 1 godz. obserwacji/min. 1 godz. prowadzenia; 

g) Student sprawuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły: min. 2 godz.; 

h) Student wykonuje zadania kształcenia psychologiczno-pedagogicznego, opisane w 
dokumencie Portfolio Praktykanta – instrukcja, dostępnym na stronie CEN: 
http://www.cen.uni.wroc.pl  
(6 godz.); 

i) Student omawia z opiekunem praktyk z ramienia szkoły obserwowane i realizowane działania 

diagnostyczno-opiekuńczo-wychowawczych (3 godz.); 

j) Zaleca się, aby student mógł obserwować: 
 posiedzenie Rady Pedagogicznej, 

 zebranie z rodzicami, 
 prowadzenie zajęć w ramach: 

(i) indywidualizacji pracy z uczniem (w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi), 
(ii) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

(iii) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 
 



4) Dokumentacja praktyki opiekuńczo-wychowawczej w szkole 

a) Materiały związane z realizacją zadań kształcenia psychologiczno-pedagogicznego student 

gromadzi systematycznie w Portfolio Praktykanta. W sytuacji braku możliwości podjęcia 
wyznaczonego działania student powinien wspólnie z opiekunem praktyki w szkole ustalić 
działanie alternatywne. W razie innych problemów student powinien niezwłocznie 
skontaktować  się ze swoim opiekunem praktyki z CEN UWr. 

b) Pod koniec praktyki opiekuńczo-wychowawczej student sporządza Sprawozdanie z przebiegu 
praktyki opiekuńczo-wychowawczej oraz omawia z opiekunem praktyki opiekuńczo-
wychowawczej w szkole wypełniony przez niego arkusz obserwacji Kompetencje opiekuńczo-
wychowawczych praktykanta oraz Szkolną kartę zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej 

wraz z wystawioną mu oceną. 

c) Dyrektor szkoły potwierdza odbycie praktyki opiekuńczo-wychowawczej w Szkolnej karcie 
zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej oraz potwierdza opinię wystawioną przez 
opiekuna praktyki swoim podpisem i pieczątką. 

W pierwszym tygodniu po zakończeniu praktyki student dostarcza opiekunowi praktyki z CEN UWr 

dokumentację w postaci:  

a) wypełnionej przez opiekuna praktyki z ramienia szkoły Szkolnej karty zaliczenia praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej oraz wypełnionego arkusza obserwacji Kompetencje opiekuńczo-

wychowawcze praktykanta (wraz z kserokopią),  

b) wypełnionego przez studenta Sprawozdania z przebiegu praktyki opiekuńczo-wychowawczej  
w szkole z wymaganymi dowodami realizacji wybranych działań (wraz z kserokopią). 

Opiekun praktyki z CEN UWr dokonuje zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej. 

Materiały zebrane przez studenta w Portfolio praktykanta (część psychologiczno-pedagogiczna)  

i kserokopię ww. dokumentacji praktyki student przynosi na konwersatorium odbywające się po 
praktyce opiekuńczo-wychowawczej, w celu ich szczegółowego omówienia.  

5) Obowiązki nauczyciela - opiekuna praktyki opiekuńczo-wychowawczej z ramienia 
szkoły: 

a) Obowiązki wobec studenta: 

 zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania szkoły, procedurami i regulacjami 
prawnymi, włączając w to procedury dotyczące nagłych wypadków; 

 ustalenie wraz z praktykantem harmonogramu praktyki opiekuńczo-wychowawczej, 
omówienie wzajemnych oczekiwań, a zwłaszcza wyjaśnienie odpowiedzialności za 

przygotowywanie  
i przeprowadzenie lekcji/zajęć opiekuńczo-wychowawczych; 

 przedstawienie praktykanta gronu pedagogicznemu, pokazanie całego zaplecza szkoły; 
 zapewnienie dostępu do dokumentów szkoły, z którymi student ma obowiązek się 

zapoznać; 

 przedstawienie praktykanta klasie/grupie uczniów, podkreślenie jego uprawnień i 
kompetencji nauczycielskich; 

 stopniowe wprowadzanie praktykanta w pracę nauczyciela wychowawcy i branie 

odpowiedzialności za wszystkie aspekty nauczania i pracy opiekuńczo-wychowawczej 
nauczyciela; 

 częsta obserwacja praktykanta i udzielanie informacji zwrotnych dotyczących silnych i 
słabych stron praktykanta, obowiązkowa obserwacja praktykanta podczas prowadzonych 
przez niego lekcji/zajęć, 

 sprawdzanie i akceptowanie zaprojektowanych przez studenta scenariuszy/konspektów 

lekcji/zajęć, nie później niż na jeden dzień przed planowanymi zajęciami: 
(i) akceptacja poprzez złożenie podpisu na scenariuszu/konspekcie, 

(ii) jeżeli scenariusz/konspekt wymaga poprawy opiekun praktyki udziela wskazówek 

dotyczących koniecznych zmian - ponownie sprawdza i akceptuje 
scenariusz/konspekt; 

 po zajęciach, prowadzonych przez studenta, nauczyciel-opiekun omawia ze studentem 

przebieg i wyniki jego całodziennej pracy. Tematem omówienia powinna być przede 
wszystkim każda obserwowana lub przeprowadzona przez studenta lekcja lub forma zajęć 
opiekuńczo wychowawczych (patrz: Arkusz oceny kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych praktykanta); 

 udostępnienie praktykantowi informacji o uczniach z zachowaniem poufności tych danych, 

 służenie radami dotyczącymi aspektów wychowawczych pracy z uczniami, 



 stworzenie okazji do obserwowania i omawiania działań opiekuńczo-wychowawczych 

opiekuna praktyk, 

 umożliwienie kontaktu z innymi pracownikami szkoły: pedagog, psycholog, stażyści, udział  
w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Zespołu wychowawczego oraz rodzicami uczniów 
(udział  
w zebraniu z rodzicami), 

 zachęcanie praktykanta do zadawania pytań i szukania rozwiązań napotykanych 

problemów, 
 po zakończeniu praktyki omówienie ze studentem wypełnionego przez opiekuna arkusza 

obserwacji Kompetencje opiekuńczo-wychowawczych praktykanta oraz Szkolnej karty 
zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej wraz z wystawioną studentowi oceną. 

b) Obowiązki wobec opiekunów praktyki opiekuńczo-wychowawczej z ramienia 
Uczelni: 

 podsumowanie pracy studenta na praktyce opiekuńczo-wychowawczej i dokonanie oceny 
przez wypełnienie: 

(i) Szkolnej karty zaliczenia praktyki opiekuńczo-wychowawczej, 

(ii) Arkusza oceny kompetencji opiekuńczo-wychowawczych praktykanta 

— podpisanie wypełnionego przez studenta Sprawozdania z przebiegu praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej, 

 natychmiastowe komunikowanie się z opiekunem praktyki opiekuńczo-wychowawczej z 
CEN UWr w razie problemów, związanych z organizacją praktyki lub zachowaniem 
praktykanta. 

6) Obowiązki opiekuna praktyki opiekuńczo-wychowawczej z ramienia Uczelni 
Opiekun z ramienia Uczelni (wykładowca CEN UWr) sprawuje opiekę nad przebiegiem praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej przydzielonych mu studentów. 

Do zadań opiekuna należy: 

a) przygotowanie studentów do praktyki, a w szczególności: 
 

(i) Szczegółowe omówienie ze studentami sposobu realizacji programu praktyki opiekuńczo-
wychowawczej (Praktyka opiekuńczo-wychowawcza – instrukcja dla studenta), 

(ii) Omówienie zasad prowadzenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki 
opiekuńczo-wychowawczej, 

(iii) Poinformowanie o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  
i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki; 

b) kontakt z przydzielonymi studentami; 
c) pomoc w sytuacjach problemowych, związanych z realizacją praktyki opiekuńczo-wychowawczej; 

d) zaliczenie praktyki opiekuńczo-wychowawczej w dokumentacji przebiegu studiów, po zapoznaniu 
się  
z wymaganą dokumentacją praktyki opiekuńczo-wychowawczej złożoną przez studenta w 
pierwszym tygodniu po zakończeniu obu praktyk;  

e) opracowanie sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną przebiegu praktyki, które należy 
złożyć w biurze Centrum Edukacji Nauczycielskiej w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia praktyki. 

 

 


