
Zarządzenie nr 37/2017 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 2 października 2017 roku 

 

w sprawie:  opłat za praktyki zawodowe studentów studiów stacjonarnych kierunków pedagogicznych 

w roku akademickim 2017/2018 

 

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm ), Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. 

z 2016 roku poz. 1943), na podstawie Harmonogramu realizacji praktyk zawodowych realizowanych w 

roku akademickim 2017/2018 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej  

w Jeleniej Górze zarządza się, co następuje: 

§1 

 

Wprowadza się wynagrodzenie dla opiekunów studentów studiów stacjonarnych realizujących praktyki 

zawodowe w placówkach oświatowych. 

 

§2 

 

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia opiekunom praktyk w placówkach oświatowych będzie 

nawiązanie umowy o dzieło w ramach wyszczególnionych w tabeli kierunków studiów: 

 

Lp. 
Kierunek studiów 

i specjalność 

Rok studiów i 

semestr /liczba 

godzin/ 

Nauczyciele 

/wychowawcy 

Wynagrodzenie dla 

opiekunów praktyk w 

placówkach oświatowych 

za studenta 

1 
Filologia, specjalność 

filologia angielska 

II rok, 3 semestr 

60 godz. 
Nauczyciele 60 zł 

2 
Filologia, specjalność 

filologia angielska 

III rok, 5 semestr 

120 godz. 
Nauczyciele 120 zł 

3 
Filologia, specjalność 

filologia angielska 

III rok, 6 semestr 

120 godz. 
Nauczyciele 120 zł 

4 

Pedagogika, specjalność 

pedagogika 

wczesnoszkolna i 

przedszkolna 

II rok, 3 semestr 

60 godz. 
Wychowawcy 60 zł 

5 

Pedagogika, specjalność 

pedagogika 

wczesnoszkolna i 

przedszkolna 

III rok, 5 semestr 

120 godz. 
Wychowawcy 120 zł 

6 

Pedagogika, specjalność 

pedagogika 

wczesnoszkolna i 

przedszkolna 

III rok, 6 semestr 

/120 godz./ 

108 godz. 

12 godz. 

Nauczyciele 

 

 

120 zł 

120 zł 

7 Wychowanie fizyczne 
I rok, 2 semestr 

60 godz. 
Nauczyciele 60 zł 

8 Wychowanie fizyczne 
II rok, 3 semestr 

60 godz. 
Nauczyciele 60 zł 

9 Wychowanie fizyczne II rok, 4 semestr Nauczyciele 120 zł 



120 godz. 

10 Wychowanie fizyczne 
III rok, 5 semestr 

120 godz. 
Nauczyciele 120 zł 

11 Wychowanie fizyczne 
III rok, 6 semestr 

120 godz. 
Nauczyciele 120 zł 

 

§3 

 

Traci moc zarządzenie nr 58/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia14 października 2016 roku. 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2017 roku. 

 

 

 


