
Zarządzenie nr 59/2010 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 20 września 2010 roku 
 
w sprawie: opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i niestacjonarnych 
                       kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2010/2011. 
 
 
Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),  Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1 

Wprowadza się wynagrodzenie dla opiekunów praktyk w placówkach oświatowych za 
praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
 

§ 2 
Z opiekunami praktyk w placówkach oświatowych i wychowawczych zostaną nawiązane 
umowy o dzieło, będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 obejmuje praktyki studentów stacjonarnych 
i niestacjonarnych w obrębie prowadzonych przez uczelnię kierunków. 
 

§ 4 
Wysokość wynagrodzenia dla opiekunów praktyk w placówkach oświatowych  wynosić 
będzie na kierunkach: 
 
1. Kierunek filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska – III rok 
studiów VI semestr (3 tygodnie tj. 15 dni – 90 godzin): 
 
- wychowawcy                        30 zł  za studenta 
 
2. Kierunek filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska – II rok 
studiów IV semestr: 
 
1) I część praktyki /2 tygodnie tj. 10 dni-40 godzin/: 
 
- kierownicy placówek                                   30 zł za studenta 
- nauczyciele                                    40 zł  za studenta 
2) II część praktyki /3 tygodnie tj. 15 dni-60 godzin/: 
 
- nauczyciele                                    80 zł  za studenta 
 
3. Kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, 
specjalizacja terapia kompensacyjna – III rok studiów V semestr (4 tygodnie tj. 20 dni – 
100 godzin): 
 



- wychowawcy                        60 zł  za studenta 
 
4. Kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, 
specjalizacja terapia kompensacyjna – II rok studiów w IV semestrze: 
 
1) I etap praktyki /2 tygodnie tj. 10 dni-50 godzin/: 
 
- kierownicy placówek                        30 zł za studenta 
- wychowawcy                        30 zł  za studenta 
 
2) II etap praktyki  /2 tygodnie tj. 10 dni-50 godzin/: 
 
- wychowawcy                        30 zł  za studenta 
 
5. Kierunek pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – II rok 
studiów w IV semestrze: 
 
1) I etap praktyki /2 tygodnie tj. 10 dni-50 godzin/: 
 
- kierownicy placówek                        30 zł za studenta 
- wychowawcy                        30 zł  za studenta 
 
2) II etap praktyki  /2 tygodnie tj. 10 dni-50 godzin/: 
 
- wychowawcy                        30 zł  za studenta 
 
6. Kierunek wychowanie fizyczne - II rok studiów po IV semestrze (4 tygodnie tj. 20 dni-
80 godzin): 
 
- nauczyciele                                      90 zł za studenta 
 
7. Kierunek wychowanie fizyczne – I rok studiów po II semestrze (4 tygodnie tj. 20 dni-80 
godzin): 
 
- kierownicy placówek                             30zł za studenta 
- nauczyciele                                     90zł  za studenta 
 

§ 5 
Traci moc Zarządzenie nr 45/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 
8 października 2009 roku w sprawie opłat za praktyki zawodowe studentów stacjonarnych i 
niestacjonarnych specjalności i kierunków pedagogicznych w roku akademickim 2009/2010 z 
zastrzeżeniem praktyk nie zrealizowanych w roku akademickim2009/2010, które będą 
realizowane w oparciu o to Zarządzenie. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 
2010 roku. 

 
Rektor 

 
dr hab. Henryk Gradkowski 

prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 


