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Regulamin odbywania praktyki śródrocznej i ciągłej 

dla studentów II roku studiów I stopnia przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela 
w ramach zajęć odbywających się zgodnie z planem studiów w roku akad. 2017/2018 

 
I. Podstawy prawne 

1. Regulamin studiów. 
2. Zarządzenie Nr 12/2017 Rektora UJK z 24 stycznia 2017 roku (z późn. zmianami) w sprawie praktyk 

studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów 
3. podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
4. Zarządzenie Nr 75/2016 Rektora UJK z dnia 04 października 2016 roku w sprawie określenia procedur 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Procedura numer WSZJK-U/12 dotycząca 
odbywania i dokumentowania praktyk studenckich, http://www.ujk.edu.pl/ksiega_procedur.html). 

II. Przepisy ogólne 
1. Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. 
2. Student obowiązany jest odbyć praktykę śródroczną (30 godzin) i ciągłą (90 godzin) w semestrze 

letnim roku akad. 2017/2018. 
3. Obowiązuje zasada, że aby uczestniczyć w praktykach odbywających zgodnie z planem studiów, 

należy mieć status studenta. 
4. Odbywanie praktyki ma charakter nieodpłatny. Studentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

finansowe z tytułu wykonywania praktyki wobec szkoły jak i Uniwersytetu. 
5. W przypadku wyrządzenia szkody przez studenta odbywającego praktykę w szkole, 

odpowiedzialność za tę szkodę ponosić będzie student, który ją wyrządził. 
6. Szkoła może zażądać od Uniwersytetu odwołania z praktyk studenta, gdy naruszy on w sposób 

rażący dyscyplinę pracy, a jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub 
zdrowia, szkoła ma prawo nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki zawodowej. 

7. W czasie pobytu na terenie szkoły podczas praktyki student obowiązany jest do noszenia 
identyfikatora z imieniem i nazwiskiem oraz posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. 

8. Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym zaliczenia semestru, w którym te praktyki 
obowiązują. 

9. Obecność na praktyce jest obowiązkowa. 
10. Liczba godzin praktyk oraz typ szkoły są określone w instrukcji danej praktyki. 
11. Za organizację, przebieg i ocenę praktyk śródrocznych oraz ciągłych odpowiada Instytut 

Matematyki. 
12. Praktyki śródroczne zalicza pracownik hospitujący te praktyki z ramienia UJK, zaś praktyki ciągłe 

zalicza instytutowy opiekun praktyk według zasad określonych w karcie przedmiotu i szczegółowo 
doprecyzowanych (np. w odniesieniu do dokumentacji praktyki) w instrukcji danej praktyki. 

III. Obowiązki studenta związane z praktykami 
1. W czasie trwania każdego rodzaju praktyki student zobowiązany jest do: 

a) posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz 
od odpowiedzialności cywilnej (OC), 

b) realizacji programu praktyki, 
c) przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki, 
d) pokrycia kosztów dojazdu na praktykę, kosztów wyżywienia oraz kosztów zakwaterowania 

w czasie trwania praktyki. 
2. Obowiązki studenta związane z praktyką śródroczną określa instrukcja praktyki śródrocznej. 
3. Obowiązki studenta w trakcie trwania praktyki ciągłej oraz sposób jej dokumentowania określa 

instrukcja praktyki ciągłej. 
4. Fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz instrukcją praktyki śródrocznej i ciągłej należy 

potwierdzić składając oświadczenie w formie pisemnej u instytutowego opiekuna praktyk w terminie 
przez niego określonym. 
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