
* 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 min. 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA CIĄGŁEJ PRAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ   

 organizowanej przez Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

dla studentów III roku kierunku logopedia ogólna (studiów stacjonarnych pierwszego stopnia) 

 

I.Czynności organizacyjne:  

 
1. Student zobowiązany jest zgłosić się na praktykę w dniu jej rozpoczęcia. 

2. W dniu rozpoczęcia praktyki student zapoznaje się z obowiązkami praktykanta przedstawionymi przez logopedę – 

zakładowego opiekuna praktyki. 

 

Praktyka ciągła obejmuje 60 godzin*realizowanych w 5. i 6. semestrze studiów (po 30 godz. w każdym semestrze), w 

tym: 

 

obserwację zajęć i badań logopedycznych                                                                  20 godz. 

prowadzenie zajęć logopedycznych                                        5 godz. 

omówienie przeprowadzonych zajęć          1 godz. 

zapoznanie się z dokumentacją niezbędną w pracy logopedy  

(kartami logopedycznymi pacjentów/uczniów, programami terapii logopedycznej itp.)     2 godz. 

udział w pracach Zespołu Terapeutycznego (w zależności od wybranej placówki)     2 godz. 

     

                                                                                                                                                         Razem 30 godz. 

 

W zależności od potrzeb i możliwości placówki mogą następować przesunięcia godzin w obrębie wyszczególnionych 

zajęć. 

4. Student zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zeszyt hospitacji i gromadzić konspekty zajęć. 

5. Po odbyciu praktyki logopeda opiekujący się studentem sporządza opinię i wystawia ocenę (w skali 2–5).      

 

II. Hospitacje zajęć logopedycznych  

1. Student prowadzi zeszyt hospitacji (dziennik praktyk). 

2. W trakcie hospitowania zajęć logopedycznych student notuje w zeszycie dane dotyczące zajęć (temat, cel, przebieg, metody, 

formy pracy), a także zamieszcza własne uwagi dotyczące zajęć. 

 

III. Prowadzenie zajęć logopedycznych 

1. Student przygotowuje konspekty zajęć, który zatwierdza opiekujący się nim logopeda. Student nie powinien przeprowadzać 

zajęć bez zatwierdzonego konspektu. 

2. Zajęcia prowadzone przez studenta powinny być omówione po ich zakończeniu. 

3. Logopeda hospitujący zajęcia prowadzone przez studenta, wystawia na końcu konspektu ocenę zajęć wyrażoną stopniem. 

 

IV. Zaliczenie praktyki 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta w terminie określonym przez Instytut dokumentacji obejmującej:  

 

1. Potwierdzenie przyjęcia na praktyki – porozumienie z zakładem pracy, w którym student odbywa praktykę (jeden 

egzemplarz);  

2. Zestawienie prac wykonanych w czasie praktyki – dziennik praktyk – na końcu podajemy łączną liczbę godzin, zestawienie 

potwierdza swoim podpisem logopeda – zakładowy opiekun praktyki;  

3. Konspekty zajęć przeprowadzonych samodzielnie z ocenami;  

4. Zeszyt godzin hospitowanych (do wglądu);  

5. Karta informacyjna (sprawozdanie) z przebiegu praktyki zawodowej wypełniona przez zakładowego opiekuna praktyki wraz 

z oceną.  

 

 

Instytutowy opiekun praktyk logopedycznych dokonuje zaliczenia praktyki ciągłej na podstawie przedłożonych dokumentów 

oraz oceny wystawionej przez logopedę opiekującego się studentem.  

 

 

 



* 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 min. 

 

 

Wzór zestawienia/rejestru czynności wykonanych w czasie praktyki: 

 

Data Rodzaj zajęcia / wykonywane 

prace  

Liczba godzin 

 Np. Hospitacja zajęć TEMAT. 

Zapoznanie się z kartami 

logopedycznymi pacjentów.  

Prowadzenie i omówienie zajęć 

TEMAT. 

 

  Razem:  

 

 

 

Podpis logopedy – opiekuna praktyki 


