
1. Skierowanie na praktyki należy wydrukować w DWÓCH 

EGZEMPLARZACH 

2. W pierwszej kolejności Skierowanie wypełnia i podpisuje Student/ka 

3. Następnie, należy uzyskać podpis Praktykodawcy (dyrektora placówki, w 

której ma być odbywana praktyka) na obu egzemplarzach Skierowania 

4. Podpisane przez Studenta/kę oraz Praktykodawcę dwa egzemplarze 

Skierowania należy złożyć w Dziekanacie WSiP do podpisu Dziekana 

WSiP 

5. Po podpisaniu Skierowania przez Dziekana WSiP - jeden egzemplarz 

należy odebrać i dostarczyć do placówki, drugi egzemplarz zostaje w 

teczce Studenta/ki 



Pieczęć Wydziału        Warszawa, ………….……. 

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ 

 

Wydział Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

kieruje Studentkę/a pierwszego/drugiego/trzeciego roku studiów licencjackich/magisterskich
1
 

na Kierunku Pedagogika ……………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, nr albumu) 
 

na praktykę zawodową w okresie od ……………………………do …………….……………. 

do ……………………………………………………………………………….…….………… 

………………………………………………………………………………….…………..……

…………………………………………………………………………………………………... 

(dokładna nazwa i adres placówki) 
 

Wzajemne obowiązki Uczelni, Praktykodawcy oraz Studentki/a odbywającej/go praktykę 

(Praktykantkę/a) zostały określone na odwrocie skierowania i niniejszym uczestnicy procesu 

praktyk potwierdzają zapoznanie się z nimi.   

1. Uczelnia kierując Praktykantkę/a na praktyki przyjmuje je do wiadomości zobowiązuje się 

do ich przestrzegania  

2. Praktykodawca przyjmując Praktykantkę/a na praktyki przyjmuje je do wiadomości i 

zobowiązuje się do ich przestrzegania  

3. Praktykant/ka odbywający/a praktykę przyjmując skierowanie i odbywając praktyki 

przyjmuje je do wiadomości zobowiązuje się do ich przestrzegania   

 

…………………………    …………………………   …………………… 

(podpis i pieczęć Dziekana Wydziału) 
  

(podpis i pieczęć Praktykodawcy)
   

(podpis
 
Praktykantki/a) 

 

 

1 – właściwe podkreślić 

 

 

 



Praktykodawca zobowiązuje się do: 

1. wyznaczenia opiekuna praktyk, który będzie sprawował opiekę nad Praktykantką/em; 

2. zapoznania Praktykantki/a z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, sanitarno-

epidemiologicznymi, o ochronie przeciwpożarowej i innymi przepisami dotyczącymi jej/go działalności w 

zakresie przydatnym dla realizacji praktyki oraz zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy dla realizacji 

założeń programowych praktyk; 

3. realizacji programu praktyki, w oparciu o zapisy załączonej Karty Kompetencji Studenta; 

4. poświadczenia na Karcie Kompetencji Studenta osiągniętych przez Praktykanta/kę efektów uczenia się. 

Ponadto Praktykodawca: 

1. nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za czynności wykonywane przez 

Praktykanta/kę w ramach praktyki i nie ponosi kosztów leczenia praktykanta/ki; 

2. może wymagać od Praktykanta/ki posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW). 

Student/ka odbywający praktykę:  

1. ma obowiązek na wniosek Praktykodawcy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

we własnym zakresie i przekazać Praktykodawcy kopię polisy;   

2. ma obowiązek w ramach wykonywania praktyk stosować się do poleceń opiekuna praktyk, a w sprawach 

porządkowych i administracyjnych także innych przedstawicieli Praktykodawcy; 

3. niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż powinien/a ubezpieczyć się we własnym zakresie od 

odpowiedzialności cywilnej (OC); 

4. niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jej/go dane osobowe będą przetwarzane ze względu na obowiązek 

odbywania praktyk zawodowych na mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 107 ust. 2 pkt 2) Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym). Zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO posiada pozostałe informacje i wie, że może 

zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych w przypadku niejasności pod adres iod@sggw.edu.pl oraz, że ma 

prawo dostępu do danych, możliwość ich modyfikacji, przeniesienia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

1. sprawowania opieki merytorycznej nad przebiegiem praktyk;  

2. reagowania na uwagi i zastrzeżenia opiekuna praktyk u Praktykodawcy dotyczących przebiegu praktyk; 

zaznaczając, że nie ponosi kosztów z tym związanych. 

Postanowienia ogólne 

1. wszelkie spory mogące wynikać z niniejszego Skierowania rozstrzygają: ze strony Uczelni — Dziekan 

Wydziału Socjologii i Pedagogiki, a ze strony Praktykodawcy wyznaczona osoba właściwa ds. praktyk 

zawodowych; 

2. realizowana praktyka zawodowa ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonywania Praktykantowi nie 

przysługują żadne roszczenia, w stosunku do Praktykodawcy, jak i Uczelni, ponadto też takie roszczenia nie 

przysługują Praktykodawcy wobec Uczelni. 
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