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FORMA, CELE I ZASADY odbywania PRAKTYKI KOLONIJNEJ 

 studentów studiów I stopnia, licencjat, stacjonarnych i niestacjonarnych 

 

Forma realizacji praktyki  - praktyka ciągła, 7 dni, realizowana po II semestrze do 

końca studiów. Wpis zaliczenia praktyki do semestru VI. 

Studenci odbywają praktykę kolonijną w wybranej przez siebie placówce, w dogodnym dla 

praktykanta terminie.  

Forma zaliczenia praktyki – zaliczenie bez oceny (zal.) 

 

Cele praktyki: 
1. Podniesienie poziomu kompetencji studenta w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych 

i wychowawczych nauczyciela wychowania fizycznego, ale także trenera i instruktora sportu 

dla potrzeb przyszłej pracy studenta z dziećmi i młodzieżą. 

2. Podniesienie poziomu kompetencji społecznych studenta do pełnienia roli lidera grupy, 

osoby autorytatywnej, odpowiedzialnej, potrafiącej integrować grupę, a także przygotowanie 

studenta do diagnozowania i rozwiązywania różnych problemów indywidualnych 

uczestników wypoczynku oraz zaistniałych w grupie.  

3. Przygotowanie do planowania spędzania przez dzieci i młodzież czasu wolnego w sposób 

aktywny i atrakcyjny, z uwzględnieniem uwarunkowań programowych, przestrzennych, 

terenowych, bazowych, zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży, jednocześnie 

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa uczestników wypoczynku oraz innych osób 

pełniących różne funkcje na placówce. 

3. Przygotowanie studentów do organizowania czasu dzieciom i młodzieży w sposób aktywny 

z zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników w sposób nieprzerwany. 

4. Promowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności 

na wolnym powietrzu, w tym wycieczek ukierunkowanych na poznawanie kultury materialnej 

i niematerialnej danego terenu. Szerzenie wiedzy o kulturze i atrakcjach danego terenu. 

5. Kształtowanie i utrwalanie u dzieci i młodzieży nawyku aktywnego spędzania wolnego 

czasu, a także poszerzanie ich zainteresowań. 



6. Przygotowanie studentów do pełnienia funkcji wychowawcy i opiekuna dzieci i młodzieży 

w sposób zgodny z obowiązującymi normami zachowania higieny spędzania czasu oraz 

higieny osobistej uczestników. 

 

Zasady odbywania praktyki 
1. Praktyka kolonijna studentów może być realizowana podczas różnych form wypoczynku 

dzieci i/lub młodzieży, np. kolonii letniej, zimowiska, „zielonej szkoły”, ale student musi 

pełnić funkcję wychowawcy. 

2. Studenci mogą podjąć praktykę kolonijną po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, które 

w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie studenci nabywają w ciągu I i II semestru 

studiów podczas realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w toku studiów, a szczególnie 

podczas zajęć z metodyki wychowania fizycznego. Uzyskane uprawnienia są potwierdzone 

odpowiednim zaświadczeniem podpisanym przez Dziekana Wydziału. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie zaświadczenie może być podstawą do pełnienia 

funkcji wychowawcy, ale tylko do 1. września 2015 r. Po tym terminie studenci są 

zobowiązani przed podjęciem praktyki kolonijnej ukończyć kurs wychowawcy kolonijnego 

w uprawnionej placówce szkoleniowej i uzyskać odpowiednie zaświadczenie. 

Podstawa prawna: 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie 

muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. poz. 109). 
2. Studenci odbywają praktykę kolonijną na terenie Polski w wybranej przez siebie placówce, 

która zgodnie z obowiązującymi przepisami jest dopuszczona do organizacji wypoczynku 

dzieci i młodzieży. (Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży musi posiadać zgodę 

właściwego kuratorium na organizację danej formy wypoczynku: kolonia letnia, zimowisko, 

„zielona szkoła”). 

3. Student jest zobowiązany do znalezienia sobie organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży 

w celu odbycia praktyki kolonijnej oraz spełnienia wszelkich wymogów organizatora, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (ubezpieczenie od NNW, zaświadczenie lekarskie, 

zaświadczenie o niekaralności – inf. szczegółowe na str. internetowych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej: 

https://men.gov.pl/wypoczynek/pytania-i-odpowiedzi-2.html , 

http://men.gov.pl/pl/wypoczynek ). 



Zaleca się studentom również dobrowolne, indywidualne ubezpieczenie od OC. 

4. Przed planowanym odbyciem praktyki kolonijnej student jest zobowiązany zgłosić ten fakt 

w sekretariacie ds. praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF do 2 tygodni przed 

rozpoczęciem praktyki. Zgłoszenia należy dokonać osobiście, a w okresie urlopowym 

(sierpień) drogą mailową na wskazany przez kierownika ds. praktyk dla studentów wf  adres 

(obecnie: anna.telesnicka@awf.krakow.pl). 

5. W zgłoszeniu praktyki kolonijnej (przed wyjazdem) należy podać następujące informacje: 

1) nazwisko i imię, 

2) rok studiów i tryb ich odbywania (stacjonarne, niestacjonarne), 

3) termin i miejsce odbywania praktyki, wraz z adresem placówki, 

4) nazwa organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6. Przed wyjazdem na praktykę student jest zobowiązany pobrać ze strony internetowej 

Zakładu Teorii i Metodyki WF, z zakładki dot. praktyk, następujące druki: 

- zaświadczenie o podjęciu praktyki kolonijnej, 

- opinia kierownika kolonii o pracy praktykanta, 

- instrukcja sporządzenia przez studenta sprawozdania z odbycia praktyki kolonijnej. 

7. Student jest zobowiązany wysłać zaświadczenie o podjęciu praktyki kolonijnej do 

sekretariatu ds. praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF w AWF w Krakowie. 

Zaświadczenie należy wysłać najpóźniej do drugiego dnia odbywania praktyki listem 

poleconym oraz zachować dowód nadania z poczty (wymagane jest dołączenie dowodu 

nadania przesyłki do dokumentacji zaliczenia praktyki). 

8. Po realizacji wszystkich zadań studenta na placówce związanych z pełnioną funkcją 

praktykanta, kierownik kolonii wypisuje dla studenta opinię, na odpowiednim druku. Opinia 

musi być opieczętowana pieczątką organizatora wypoczynku i podpisana przez kierownika 

kolonii. 

9. Praktyka kolonijna może być kontrolowana przez nauczyciela akademickiego, metodyka 

AWF. 

10. Praktykę kolonijną studentów zaliczają nauczyciele akademiccy, metodycy z Zakładu 

Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Do zaliczenia praktyki student jest zobowiązany 

przedłożyć nauczycielowi  zaliczającemu praktykę następujące dokumenty: 

1) opinię kierownika kolonii o pracy praktykanta, 

2) sprawozdanie z odbycia praktyki kolonijnej, sporządzone przez studenta zgodnie 

z instrukcją, 

3) dowód nadania z poczty przesyłki poleconej (zgłoszenia podjęcia praktyki kolonijnej). 


