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Praktyka w roku akademickim 2020/2021 – w czasie pandemii
na specjalnościach nauczycielskich
1. W czasie pandemii praktyka pedagogiczna i zawodowa może zostać odbyta w następujących
formach:
- zdalnej;
- bezpośredniego kontaktu (za zgodą stron);
- hybrydowej.
2. Praktyka w związku z COVID-19 może obejmować specyficzny zakres obowiązków, jednak taki,
który wynika z potrzeby placówki – jeśli opiekun z ramienia placówki lub jej dyrektor uzna, że
praktyka odbywać się powinna w sposób niestandardowy z powodu pandemii, student dostosowuje się
do propozycji placówki, a opiekun praktyk z ramienia uczelni dostosowuje się do harmonogramu
studenta a tym samym także do potrzeb placówki.
3. Praktyka w czasie pandemii (w roku akademickim 2020/2021) rozliczna jest w trybie rocznym.
4. Praktyka w czasie pandemii może być realizowana w dowolnym dniu tygodnia o dowolnych
godzinach, jeśli takie wskaże opiekun z ramienia placówki. Student – na czas nieobecności podczas
zajęć na studiowanym kierunku otrzymuje usprawiedliwienie od opiekuna praktyk z ramienia uczelni.
5. Student może zaliczyć pracę zawodową oraz wolontariat na potrzeby praktyki zawodowej lub
pedagogicznej (w przypadku praktyki pedagogicznej wolontariat taki musi obejmować placówki
znajdujące się w kompetencjach Ministerstwa Edukacji i Nauki, wcześniej MEN).
6. Godzina praktyki studenckiej może zostać policzona jako 45 minut, czyli godzina lekcyjna.
7. Student może podczas praktyki pracować z pojedynczym uczniem lub dzieckiem, nie musi
kontaktować się z całą klasą, musi natomiast pozostawać w kontakcie z nauczycielem tego dziecka.
8. Osoby, które pełnią wolontariat lub pracują w placówkach oświatowych, chcąc rozliczyć praktykę
powinny dostarczyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni zaświadczenie o wolontariacie lub
zatrudnieniu, ewentualnie może to być także kserokopia umowy. Drugim dokumentem musi być
opinia pracodawcy lub opiekuna np. stażu (w przypadku pracy w szkole lub przedszkolu).
9. Praktyka pedagogiczna - nie zawodowa - na specjalnościach nauczycielskich (EduTer, EWF, Edu
Ang, Edu Niem, WPINP, EDNI, PPIW) może zostać przepisana do dwóch lat wstecz z pokrewnego
kierunku lub specjalizacji (tj. edukacja dziecka w przedszkolu i szkole), jeśli student taką praktykę
realizował.
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