DECYZJA nr 1/2017
Prorektora ds. Kształcenia i Studentów
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie:

wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad
studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu
Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach
oświatowych/instytucjach

W związku z wprowadzeniem zmian w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz.
131) zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia za prowadzenie praktyki
pedagogicznej ze studentami, przysługującego nauczycielowi sprawującemu opiekę
pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu
Opolskiego, odbywającymi praktyki pedagogiczne ciągłe, śródroczne lub opiekuńczowychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach.
2. Wynagrodzenie nauczyciela, prowadzącego praktykę ciągłą, jest rozliczane na podstawie
umowy o dzieło i wynosi:
Wymiar praktyki

Stawka (brutto)

150 godz.

180,00 zł

120 godz.

160,00 zł

100 godz.

150,00 zł

90 godz.

120,00 zł

75 godz.

100,00 zł

60 godz.

90,00 zł

30 godz. - 25 godz.

50,00 zł

20 godz. -15 godz.

45,00 zł

3. Wynagrodzenie nauczyciela, prowadzącego praktykę śródroczną lub opiekuńczowychowawczą, jest rozliczane na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem
prowizyjnym i wynosi: miesięczna stawka za prowadzenie grupy metodycznej (12 – 15
studentów) to 150 zł brutto.

§2
Rodzaje umów zawieranych na realizację praktyk studenckich określone są w załączniku do
niniejszej decyzji.
§3
Traci moc decyzja Prorektora Uniwersytetu Opolskiego ds. kształcenia i studentów z dnia
16.02.2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawowanie przez nich
opieki nad studentami odbywającymi praktykę ciągła na kierunkach nauczycielskich.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Decyzji nr 1 /2017
Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 14.02.2017 r.

Rodzaje umów zawieranych na realizację praktyk studenckich w Uniwersytecie
Opolskim
§1
1. Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Zamawiający
zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się osobiście wykonać dla
Zamawiającego dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyki.
2. Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu
twórczego nauczyciela w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis
wszystkich faz przebiegu praktyki.
3. Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy
niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
4. Przyjmujący
zamówienie
powinien
posiadać
odpowiednią
umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.

wiedzę,

5. Ponadto powinien wykonać zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem
najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi
w danej dziedzinie.
§2
1. Praktyki śródroczne i praktyki opiekuńczo-wychowawcze są rozliczane na podstawie
umów zleceń z wynagrodzeniem prowizyjnym.
2. Zleceniobiorca samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonania umowy.
3. Zleceniodawca wymaga osiągnięcia właściwych wyników, tj. w czasie przebiegu praktyki
należy zrealizować zakładane cele, wyznaczone przez koordynatorów praktyk z ramienia
Uniwersytetu Opolskiego.

