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Poznań, 27.04.2020. 

 

 

 

Rekomendacje w sprawie realizacji praktyk zawodowych 

w szkołach (i innych placówkach oświatowych)  

przez studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela  

(rok akademicki 2019/2020) 

 

 

 

Na podstawie „Zarządzenia nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 

okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19” oraz „Rozporządzenia MNiSW z dnia 

17.04.2020.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela” (Dz. U. poz. 726) możliwa jest realizacja praktyk 

zawodowych, prowadzonych w ramach kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 Zgodnie z „Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.04.2020.” (§1a) możliwość ta 

obejmuje studia przygotowujące  do wykonywania zawodu nauczyciela, nauczyciela 

przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej), nauczyciela 

pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka rozpoczęte przed  dniem 1 października 2019 r. i kończące się 

w roku akademickim 2019/20. 
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Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk zawodowych w szkołach i innych 

placówkach oświatowych są zgodne z wymienionymi regulacjami prawnymi: 

 

1. W przypadku studentów I i II roku studiów pierwszego stopnia, I roku jednolitych 

studiów magisterskich i I roku studiów drugiego stopnia oraz  uczestników studiów 

podyplomowych (przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, 

rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020), którzy nie zrealizowali praktyk w 

szkołach (i innych placówkach oświatowych) i nie mogą ich zrealizować do końca roku 

akademickiego 2019/2020, zalecane jest przeniesienie praktyk na rok akademicki 

2020/2021 - studenci zrealizują wówczas obowiązujący ich program praktyk 

tradycyjnie, w trakcie zajęć w szkole (lub innej placówce oświatowej). Zgodnie 

„Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.04.2020.” tych studentów nie obejmuje 

możliwość realizowania praktyk zawodowych z wykorzystaniem kształcenia na 

odległość. 

       

2. W przypadku studentów  III roku pierwszego stopnia oraz  II roku drugiego stopnia a 

także uczestników studiów podyplomowych (przygotowujących do wykonywania 

zawodu nauczyciela, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 i kończących 

się roku akademickim 2019/2020) możliwe są następujące warianty: 

- realizacja praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (po uzyskaniu zgody placówki oświatowej i nauczyciela-opiekuna na taką 

formę praktyk); przy czym możliwe jest zarówno dokończenie w kształceniu zdalnym 

praktyk rozpoczętych tradycyjnie, jak i realizacja całości tych praktyk w kształceniu 

zdalnym; 

- realizacja praktyk w formie tradycyjnej po wznowieniu zajęć na UAM (jak również w 

szkołach i innych placówkach oświatowych) dla osób, które zamierzają obronić prace 

licencjackie, magisterskie lub dyplomowe w terminach późniejszych. 

W praktykach zawodowych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość student realizuje zadania i dokumentuje ich wykonanie zgodnie z 

obowiązującym regulaminem praktyk, osiąga efekty uczenia się przewidziane w ramach 

praktyk zawodowych. Student wykorzystuje dostępną mu infrastrukturę techniczną uzgodnioną 

z placówką oświatową, w której realizowana jest praktyka i zaakceptowaną przez opiekuna 

praktyk z ramienia wydziału/instytutu.  

Zgodnie z §103 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  kształcenie studentów 

na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na jednolitych studiach magisterskich oraz na 

studiach podyplomowych prowadzi Uniwersytet, tym niemniej,  z uwagi na organizacyjne 

zróżnicowanie kształcenia nauczycieli na UAM ostateczne decyzje dotyczące sposobu 

realizacji przez studentów praktyk zawodowych w szkołach (i innych placówkach 

oświatowych) powinny być podejmowane przez władze wydziałów/instytutów po rozpoznaniu 

specyficznych uwarunkowań organizacyjnych i przedmiotowych, przy zachowaniu dbałości o 

wysoką jakość kształcenia, w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Kluczową rolę 

odgrywa opiekun praktyk z ramienia wydziału/instytutu, który na podstawie przedłożonej przez 

studenta dokumentacji zalicza praktyki.  



 

Znak sprawy strona 3 z 3 

Proponowane rozwiązania pozwolą studentom kończącym w roku akademickim 

2019/2020 program kształcenia nauczycieli terminowo ukończyć studia. 

 

 

   

 

dr Renata Wawrzyniak-Beszterda    prof. dr hab. Zbyszko Melosik 

Dyrektor Ośrodka       Prorektor UAM  

Koordynacyjno-Programowego                           Kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Społecznych 

Kształcenia Nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


