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Praktyka asystencka w szkole podstawowej 

 
REGULAMIN PRAKTYKI 

studentów studiów I stopnia (licencjat), kierunek Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 
AWF w Krakowie 

 
1. Czas trwania: 5 dni (30 godzin); praktyka realizowana we wrześniu po semestrze IV. 
2. Liczba godzin tygodniowo pracy: 30 godzin; studenci realizują praktykę w ciągu jednego 
tygodnia, w każdym dniu pracy szkoły. 
3. Okres realizacji w czasie studiów: po IV semestrze; wpis do semestru V. 
4. Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny. 
5. Miejsce realizacji praktyki – studenci są kierowani na praktykę do szkoły podstawowej, która 
uprzednio zawarła porozumienie z AWF w sprawie praktyk studentów. 
 
6. Cele praktyki 
1. Poznanie szkoły, jako instytucji służącej nauczaniu i wychowaniu.   
2. Poznanie zadań dydaktyczno ‐ wychowawczych nauczyciela.   
3. Obserwacja lekcji wychowania fizycznego oraz jej analiza. 
4. Wdrażanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi. 
 
7. Dyrekcja szkoły: 
 kieruje grupę praktykantów do odpowiedniego nauczyciela wf (minimum mianowanego); 
 w miarę możliwości wprowadza praktykantów w całokształt pracy szkoły zapoznając ich 

z dokumentacją szkoły, jej organizacją, strukturą, pracą samorządu uczniowskiego oraz 
szkolnych organizacji młodzieżowych. 
 
8. Nauczyciel‐opiekun 
1. Zapoznaje praktykantów: 

a) z budynkiem szkoły oraz pełniącymi różne funkcje pomieszczeniami i miejscami w szkole 
(sekretariat, gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlica itp.), 

b) z miejscami do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w budynku szkoły oraz terenie 
przyszkolnym, a także z zainstalowanymi tam urządzeniami i dostępnym sprzętem sportowym, 

c) z obowiązującym w szkole planem zajęć ruchowych dla uczniów I i II etapu edukacyjnego 
oraz  przyjętym  do  realizacji:  planem  dydaktyczno‐wychowawczym  szkoły  w zakresie 
wychowania  fizycznego,  programem  zajęć  wf,  planem  wychowania  fizycznego  dla  klasy 
(rozkładem materiału),  planem wynikowym,  budżetem  godzin,  kryteriami  i  sposobami  oceny 
uczniów itp., 
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d)  z  dokumentacją  pracy  nauczyciela:  dziennikiem  lekcyjnym,  konspektami,  osnowami 
i scenariuszami  prowadzonych  zajęć,  zeszytem  nauczyciela  z  dokumentacją  frekwencji  oraz 
wynikami pracy uczniów itp., 

e)  z  pomocami  dydaktycznymi  (np.  aparatura  pomiarowa,  tabele  porównawcze,  tablice 
dydaktyczne,  sprzęt  do  odtwarzania muzyki,  filmów,  nośniki materiałów  dźwiękowych,  filmy, 
fotografie, tablice poglądowe, schematy, rysunki, opisy ćwiczeń i inne), 

f) ze sposobami przygotowywania się nauczyciela do zajęć.  
3.  Prowadzi  i  omawia  lekcje  wf  (różnego  rodzaju  i  typu),  a  następnie  pomaga  studentom 
w przygotowaniu  się  do  samodzielnego  prowadzenia  I  i  III  lekcji  wf  (podaje  temat,  cele 
szczegółowe, warunki prowadzenia lekcji). Nauczyciel‐opiekun prowadzi część II tych lekcji. 
4. Dokumentuje frekwencję i prowadzi bieżącą ocenę praktykantów; 
zapis obecności studentów powinien zawierać informacje dotyczące każdego dnia praktyk 
z uwzględnieniem każdej godziny zajęć, zgodnie z harmonogramem pracy; 
3. W ostatnim dniu praktyki wręcza każdemu praktykantowi Arkusz oceny studenta.  
Pozytywną ocenę student otrzymuje po spełnieniu wszystkich obowiązków praktykanta. 
 
9. Praktykanci są zobowiązani do: 
1) posiadania aktualnego ubezpieczenia od NNW w czasie trwania praktyki; 
2) prowadzenia na bieżąco dokumentację praktyk: 
dziennika praktyk, 
zeszytu praktyk z częściowym zapisem konspektów lekcji (bez części II) oraz arkuszami 
obserwacji lekcji; 
3) sporządzenia, z pomocą nauczyciela‐opiekuna, harmonogramu pracy na praktyce 
i dostarczenia go do sekretariatu praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF (pok. 318/III 
pawilon) do następnego dnia po rozpoczęciu praktyki do godz. 12.00; 
4) zapoznania się z programem nauczania, sposobem oceny uczniów oraz z: 
planem dydaktyczno‐wychowawczym szkoły w zakresie wf, 
planem wychowania fizycznego dla klasy, 
planem wynikowym/rozkładem materiału i in. 
5) obserwacji pracy nauczyciela wf.; przede wszystkim obserwacja lekcji wychowania fizycznego 
i  jej  zapis w arkuszu  obserwacji,  a  także  omawianie  obserwowanej  lekcji  prowadzonej  przez 
nauczyciela – opiekuna praktyk wspólnie ze studentami i kontrola zapisu obserwacji w arkuszu; 
6)  pomocy  w  organizacji  prowadzonych  przez  nauczyciela  lekcji  wf,  np.:  przygotowanie 
i sprawdzenie  sprzętu do  zajęć,  sprawdzanie obecności uczniów, wpisywanie  tematu  lekcji do 
dziennika; 
7)  realizacji  podczas  lekcji  (po  uzgodnieniach  z  nauczycielem  –  opiekunem)  niektórych 
czynności  nauczyciela,  jak:  sędziowanie  zabaw  i  gier  ruchowych,  asekuracja  ćwiczących, 
instruowanie ćwiczących i korygowanie ich błędów itp.;  
8)  przygotowania  z  pomocą  nauczyciela  i  samodzielnego  prowadzenia  fragmentów  lekcji  ‐ 
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części I i/lub III; zaakceptowanych przez nauczyciela – opiekuna praktykanta do prowadzenia; 
9) właściwego przygotowania do lekcji (stosowny ubiór sportowy, sprzęt sportowy, miejsce 
prowadzenia lekcji itp.); 
10) wypełniania poleceń nauczyciela – opiekuna związanych z realizacją praktyk; 
11) 100% obecności. Obecność jest obowiązkowa w każdym dniu praktyk, w którym 
prowadzone są zajęcia dydaktyczne w szkole. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić 
zwolnieniem lekarskim lub dziekańskim. Zwolnienie należy wkleić do dziennika praktyk przy 
danym dniu praktyki. Studenci z indywidualnym tokiem studiów (ITS) są zobowiązani zamiast 
zwolnienia wkleić kopię dokumentu potwierdzającego przyznanie studentowi ITS.  
Ponadto student powinien powiadomić o swej nieobecności niezwłocznie nauczyciela‐opiekuna 
praktyk oraz sekretariat ds. praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF. 
 Konieczne  jest  odrobienie  każdego  dnia  nieobecności  oraz  potwierdzenie  w dzienniczku 

podpisem przez nauczyciela – opiekuna jej odrobienia.  
Nieusprawiedliwiona nieobecność może  skutkować  koniecznością powtarzania praktyki na 
koszt studenta! 

 O terminie odrabiania nieobecności, uzgodnionym w formie pisemnej z nauczycielem‐
opiekunem praktykanta, należy najpóźniej 2 dni wcześniej powiadomić sekretariat ds. praktyk 
przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF i/lub kontrolującego praktykę metodyka w AWF. 
 W przypadku odwołania zajęć wf w danej szkole student jest zobowiązany powiadomić o tym 

niezwłocznie sekretariat ds. praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF; nr tel. 12 6831095. 
 
10. Warunki zaliczenia praktyki 
Do zaliczenia praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia do sekretariatu ds. praktyk przy 
Zakładzie Teorii i Metodyki WF w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia praktyk: 
 właściwie wypełniony dziennik praktyk, 
 zeszyt praktyk z niepełnym zapisem dwóch (2) konspektów lekcji wf (bez II części), 
podpisanymi przez nauczyciela‐opiekuna praktykanta (N‐OP), 
 2 Arkusze obserwacji lekcji (w zaszycie praktyk), podpisane przez N‐OP;  
 Arkusz oceny studenta sporządzony przez nauczyciela‐opiekuna praktykanta w szkole. 
Wpisu zaliczenia praktyki do dziennika praktyk oraz do indeksu i karty zaliczeniowej studenta 
dokonuje kontrolujący praktykę metodyk wf  z AWF, po  złożeniu przez  studenta kompletnej 
dokumentacji praktyki do sekretariatu Zakładu Teorii i Metodyki WF, pokój 318/III pawilon. 
 
Arkusz obserwacji lekcji, Arkusz oceny studenta oraz Harmonogram praktyk – do pobrania na 
stronie Zakładu Teorii i Metodyki WF, w zakładce dla danej praktyki. 
 

Kierownik ds. praktyk dla studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych WF 
mgr Elżbieta Szymańska  


