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REGULAMIN 
praktyki zawodowej studentów II roku studiów I stopnia (licencjat), studia stacjonarne  

kierunek Kultura Fizyczna Osób Starszych, AWF w Krakowie 

 

1. Czas trwania: 2 godziny tygodniowo (30 godzin zrealizowane w semestrze IV). 

2. Okres realizacji w czasie studiów: w IV semestrze; wpis do semestru IV. 

3. Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 

4. Miejsce realizacji praktyki – studenci są kierowani na praktykę do ośrodków seniora lub klubów fitness, 

które uprzednio zawarły porozumienie z AWF w sprawie praktyk studenckich. 

5. Cele praktyki: 

a) przygotowanie do pracy z osobami starszymi w zakresie socjalnym i sportowym, organizacji czasu wolnego 

poprzez sport i rekreację w ośrodkach seniora, domach opieki społecznej, sanatoriach, fitness klubach. 

b) rozwijanie umiejętności doboru sposobów zagospodarowania czasu wolnego i aktywizacji podopiecznych 

polegający na aktywnym spędzaniu czasu przez osoby starsze poprzez rozwój kultury fizycznej: gimnastyka, 

ćwiczenia na siłowni, marszobiegi, jazda na rowerze, nauka tańca, itp. 

c) zapoznanie się z warsztatem pracy rozumianym jako działalność zawodowa. Poznanie warunków i zasad 

funkcjonowania pomocy społecznej osobom starszym w Polsce (na terenie miasta, gminy i regionu). Poznają 

warunki i zasady w jakich funkcjonują ośrodki seniora/ kluby fitness.  

d) zbieranie doświadczenia w pracy z ludźmi starszymi. 

e) wdrażanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych z osobami w starszym wieku. 

6. Dyrekcja ośrodka/klubu: 
a)  kieruje grupę praktykantów do odpowiedniego opiekuna; 

b)  w miarę możliwości wprowadza praktykantów w całokształt pracy klubu, zapoznając ich z dokumentacją, 

jej organizacją, strukturą, pracą zatrudnionych tam osób. 

7. Opiekun praktyk 
7.1. Zapoznaje praktykantów: 

a) z budynkiem klubu oraz pełniącymi różne funkcje pomieszczeniami i miejscami  (świetlica, sekretariat, itp.), 

b) z miejscami do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w budynku oraz terenie przyległym do klubu, a 

także z zainstalowanymi tam urządzeniami i dostępnym sprzętem sportowym, 

c) z obowiązującym w ośrodku/klubie planem zajęć ruchowych,  

d) z dokumentacją pracy opiekuna: dziennikiem, osnowami i scenariuszami prowadzonych zajęć, 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 opiekuna do zajęć.  

7.2.Prowadzi i omawia zajęcia wf (różnego rodzaju i typu), a następnie pomaga studentom 

w przygotowaniu się do samodzielnego prowadzenia (podaje temat, cele, warunki prowadzenia zajęć). 

Opiekun pomaga podczas samodzielnego prowadzenia, instruuje, podpowiada. 

7.3. Dokumentuje frekwencję i prowadzi bieżącą ocenę praktykantów; zapis obecności studentów powinien 

zawierać informacje dotyczące każdego tygodnia praktyk z uwzględnieniem każdej godziny zajęć, zgodnie z 

harmonogramem pracy; 



7.4. W ostatnim dniu praktyki wręcza każdemu praktykantowi kartę zaliczenia praktyki z krótką opinia i 

oceną praktykanta.  

Zaliczenie student otrzymuje po spełnieniu wszystkich obowiązków praktykanta. 

8. Praktykanci są zobowiązani do: 
1) posiadania aktualnego ubezpieczenia od NNW w czasie trwania praktyki (ewentualnie OC); 

2) prowadzenia na bieżąco dokumentację praktyk: dziennik; 

3) zapoznania się z programem pracy ośrodka/klubu fitness; 

4) obserwacji pracy opiekuna, przede wszystkim obserwacja zajęć wychowania fizycznego i jej zapis 

w dzienniku; 

5) pomocy w organizacji prowadzonych przez opiekuna zajęciach wf, np.: przygotowanie i sprawdzenie sprzętu 

do zajęć,  

6) właściwego przygotowania do zajęć (stosowny ubiór sportowy, sprzęt sportowy, miejsce prowadzenia zajęć, 

itp.); 

7) wypełniania poleceń opiekuna związanych z realizacją praktyk; 

8) 100% obecności. Obecność jest obowiązkowa w każdym tygodniu praktyk, w którym prowadzone są zajęcia 

dydaktyczne w klubie. 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 opiekuna praktyk oraz sekretariat ds. 

praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF lub do sekretariatu Zakładu Lekkiej Atletyki. 

  Konieczne jest odrobienie każdego dnia nieobecności oraz potwierdzenie w dzienniczku podpisem 

przez opiekuna jej odrobienia.  

Nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować koniecznością powtarzania praktyki na koszt studenta! 

  O terminie odrabiania nieobecności, uzgodnionym w formie pisemnej z opiekunem praktykanta, 

należy najpóźniej 2 dni wcześniej powiadomić sekretariat ds. praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF 

i/lub kontrolującego praktykę metodyka z Zakładu Lekkiej Atletyki AWF. 

  W przypadku odwołania zajęć wf w ośrodku lub klubie fitness student jest zobowiązany powiadomić o 

tym niezwłocznie sekretariat ds. praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF; nr tel. 12 6831095. 

9. 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, 

 karta zaliczenia praktyki. 

 

Wpisu zaliczenia praktyki do dziennika praktyk oraz do indeksu studenta, dokonuje Kierownik praktyki 

z AWF, po złożeniu przez studenta kompletnej dokumentacji praktyki do sekretariatu Zakładu Lekkiej 

Atletyki, pokój 118 pawilon LA lub sekretariatu ds. praktyk przy Zakładzie Teorii i Metodyki WF. 

 

 

Kierownik ds. praktyk  

 
dr Joanna  Gradek 

Zakład Lekkiej Atletyki 

 


