
           SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS 

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO:  mgr Gabriela Jasińska- Duda
MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im. M. Montessori w 
Sochaczewie

Terminarz;
1. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
3.  Data zakończenia stażu: 30.04.2019 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1. III. 2013 r.  w sprawie uzyskiwania 
stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393) 

W dniach od 01.09.2015 r. do 30.04.2019r. odbywałam staż w Miejskim 
Przedszkolu nr 7 im. M. Montessori w Sochaczewie umożliwiający mi 
ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Z uwagi na 
nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem 
macierzyńskim i dodatkowym urlopem rodzicielskim, okres mojego stażu został
przedłużony o czas nieobecności. W tym okresie pracowałam z dziećmi 4,5 i 6 
letnimi. Praca i działania podjęte w ramach realizacji stażu pozwoliły mi 
wzbogacić doświadczenie i poszerzyć wiedzę na temat pracy z dzieciom 
różnych potrzebach i wspomóc rozwój dzieci zarówno tych słabszych jak i 
zdolnych.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania moich 
umiejętności. Podczas pełnionych obowiązków starałam się podnieść jakość 
pracy, a przez to i jakość placówki, w której pracuję. Sporządzone przeze mnie 
sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w 
opracowanym przeze mnie we wrześniu 2015 roku planie rozwoju zawodowego,
zgodnie z koncepcja rozwoju przedszkola. I zawiera informacje na temat mojej 
pracy, w której: starałam się być kreatywna i poszukiwałam nowych propozycji 
działań edukacyjnych podejmowanych z dziećmi, rozwijałam ich zaciekawienie 
światem, a także dostarczałam wielu interesujących przeżyć. Starając się, aby 



każdy dzień spędzony przez nie w przedszkolu był ciekawy, a on same każdego 
dnia były twórcze, otwarte, szczęśliwe i bezpieczne.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub 
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie 
pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola

Po dokonaniu analizy całokształtu swojej pracy zawodowej oraz samooceny 
postanowiłam podjąć starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu 
zawodowego.
W tym celu zapoznałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego 
dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Następnie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz opracowałam plan 
rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałem działania mające na celu 
doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań 
wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu, jakości 
pracy placówki. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę 
działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności 
koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz 
oczekiwaniami wychowanków. Po zakończeniu stażu przygotowałem również 
sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur. 
Efekty podjętych działań:
• Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.
• Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na
nauczyciela dyplomowanego.
• Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.

W ramach pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych 
uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, Były to 
zarówno zewnętrzne jak i wewnątrz przedszkolne formy doskonalenia: kursy 
warsztaty, szkolenia, konferencje,  rady pedagogiczne.
Ukończyłam następujące warsztaty metodyczne, kursy i szkolenia:

 Szkolenie online   „Organizacja pracy logopedy w przedszkolu/szkole”
 Seminarium: „Przygotowanie przedszkola do ewaluacji zewnętrznej, 

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z,
 Szkolenie Gry i zabawy rozwijające integrację sensoryczną z 

wykorzystaniem pakietu edukacyjnego Trampolina. Zanim zostaniesz 
uczniem.

 Szkolenie Nowa podstawa programowa



 Udział  w  warsztatach  metodycznych „Jak  bawić  się  muzyką?
Aktywizowanie  dzieci  poprzez  zabawę,  śpiew,  grę  na  instrumentach  i
taniec”.

 Konferencja  metodyczna  PWN  „Nowa  podstawa  programowa
wychowania  przedszkolnego.  Eksperymenty  językowe,  muzyczne,
graficzne  a  rozwój  społeczny  i  poznawczy  dziecka  w  wieku
przedszkolnym” oraz 
Warsztaty  muzyczne  „Muzyka poważna w przedszkolu  na  serio i  dla
żartu”

 Szkolenie „Awans zawodowy nauczyciela według nowych zasad”.
 Szkolenie „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego”
 Szkolenie „Kształtowanie u dzieci kompetencji kluczowych”
 Udział  w warsztatach metodycznych  „Muzyczna koncepcja w edukacji

matematycznej”
 Szkolenie „Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi”
 Szkolenie online „Podstawy kreatywnego nauczania z elementami 

edukacji medialnej”
 Szkolenie „Psychologia  zaburzeń  u  dzieci  i  młodzieży  z  elementami

prawa rodzinnego”
 Udział w warsztatach metodycznych „Przeciwdziałanie agresji u dzieci w

wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczycieli”
 Szkolenie online „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej 

rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym w wczesnoszkolnym’

Ukończone warsztaty, szkolenia, konferencje metodyczne i warsztatach 
metodycznych  pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy, wzbogacenie 
doświadczenia, prowadzenie ciekawych zajęć. Dzięki nim mogłam 
opracowywać ciekawe scenariusze zajęć, planować działania mające na celu jak 
największe i aktywne włączanie dzieci do zajęć, rozwijanie ich wyobraźni i 
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.
Efekty podjętych działań:
• Uzupełnienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności.
• Stosowanie różnych metod twórczych wpływających pozytywnie na 
aktywność twórczą dziecka.
• Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez kreowanie aktywnego i 
twórczego wychowanka.

Przez cały okres stażu starałam się w miarę potrzeb i możliwości pogłębiać 
swoja wiedze i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie literatury 
pedagogicznej i psychologicznej.



Zakupiłam wiele pozycji zawierających ciekawe pomysły zajęc i zabaw dla 
dzieci. Były to m.in.:

 M. Bogdanowicz „Metoda Dobrego Startu”;

 Gry i zabawy ruchowe w przedszkolu dla dzieci w wieku od 3 do 6 la” –
K.Vopel

 M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska „Pomagamy dzieciom w badaniu 
świata. Zabawy badawcze”;

 A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać 
żeby dzieci do nas mówiły”; 

  M. - L. Winninger „ZABAWY MATEMATYCZNE I LOGICZNE W 
PRZEDSZKOLU” 

  D. Chauvel, U. Michel „GRY I ZABAWY W PRZEDSZKOLU” 
(rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji)

Na bieżąco śledziłam publikacje ukazujące się w czasopismach pedagogicznych:
„Bliżej Przedszkola”, „Nauczycielka Przedszkola”, „Mój Przedszkolak”.
W swojej pracy korzystałam również z czasopism: „Mały Artysta” , „Hobby”, 
„Hobby Extra”. Czerpałam z nich inspiracje na ciekawe pomysły plastyczne 
zarówno do pracy z dziećmi, jak i te pomagające przygotowaniu dekoracji 
przedszkola.
Bardzo często w pogłębianiu swojej wiedzy korzystałam z zasobów Biblioteki 
Pedagogicznej i Biblioteki Miejskiej. Dzięki korzystaniu z różnorodnej 
literatury wzbogaciłam własną pracę i mogłam organizować dla dzieci 
różnorodne i ciekawe zajęcia. 
 Efekty podjętych działań:
• Śledzenie nowości wydawniczych z zakresu wychowania przedszkolnego
• Wykorzystywanie ciekawych rozwiązań i pomysłów podczas pracy z dziećmi
• Wzbogacenie swojej wiedzy

Uatrakcyjniałam swoje zajęcia ciekawymi pomocami dydaktycznymi (grami, 
pokazami doświadczeń, rebusami, zabawami) a także wykorzystywałam szereg 
nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej. Były
to m.in.;

 Elementy Metody Dobrego Startu
 Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbore
 Pedagogikę Zabawy
 metoda K.Orffa i R. Labana, 



 elementy metody Batti Sthraus
 Dziecięca Matematyka Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 Kinezjologię Edukacyjną
 Zabawy w kręgu
 Metody rozwijające świadomość ciała
 Zabawy paluszkowe i wierszyki – masażyki

Dzięki tym metodom dzieci stawały się bardziej; aktywnie, dociekliwe i 
kreatywne. Zostały przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z 
trudnościami. Rozwijały swoje zainteresowania. Były twórcze, rozwijały swoją 
wyobraźnię, nie bały się nowości i zmian. Efektem tego była większa 
skuteczność nauczania i trwalsza wiedza. Metody te pozwoliły mi lepiej 
pracować i ułatwiły komunikację z dziećmi

Aktywnie i systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 7 im. M. Montessori w Sochaczewie.
Współtworzyłam i modyfikowałam dokumentację przedszkolną:
- Statut Miejskiego Przedszkola nr 7 im. M .Montessori w Sochaczewie i 
regulaminy wewnętrzne
- Plan pracy Miejskiego Przedszkola nr 7 im. M .Montessori w Sochaczewie z 
uwzględnieniem priorytetów i wniosków Kuratora Oświaty
- Koncepcję pracy przedszkola
- Dokumentację związaną z ewaluacją
- Harmonogram szkoleniowy rad pedagogicznych WDN
- Program wychowania dla przedszkola
- Program profilaktyczny dla przedszkola
- Harmonogram uroczystości przedszkolnych i imprez okolicznościowych
- Wdrożenie w przedszkolu ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta 
Dzieciom. Praca w oparciu o projekt edukacyjny dla grupy „Sarenki’ pt: 
„Książka naszym przyjacielem”
-  Program Logopedyczny „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka”

Uczestniczyłam w radach szkoleniowych w ramach WDN-u.

Uczestniczyłam w pracy zespołu  do spraw ewaluacji. Sporządzałam plany 
ewaluacji, dokumentację z jej przebiegu oraz sprawozdani z jej realizacji.

Uczestniczyłam w pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w latach 2015/2016 i 2016/2017

W każdym roku szkolnym opracowywałam dokumentację pedagogiczną:
 Miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej, 



 Plany współpracy z rodzicami, 
 Plany współpracy ze szkołą
 Plany współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, 
 Plany współpracy z instytucjami użyteczności publicznej i środowiskiem 

lokalnym, 
 Dokumentację pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 Harmonogram spacerów i wycieczek bliższych i dalszych
  Harmonogram uroczystości

Ponadto prowadziłam na bieżąco dzienniki dla grup, w których 
dokumentowałam swoja prace z dziećmi. 

W swojej pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej w przedszkolu 
systematycznie prowadziłam obserwacje umiejętności, możliwości i 
zdolności dzieci będących w grupie pod moja opieka. W tym celu 
wykorzystywałam arkusz obserwacji dziecka (Arkusz obserwacji rozwoju 
dziecka pięcioletniego, Arkusz badania gotowości szkolnej dla dzieci 5-
letnich i 6-letnich).
Stały się one podstawa opracowania przeze mnie dodatkowych ćwiczeń dla 
dzieci, kierowania dzieci na badania do specjalistów (logopeda, Poradnia 
Psychologiczno- Pedagogiczna), planowania własnej pracy tak, aby 
odpowiednio wspierać te dzieci, które wymagały szczególnej uwagi, pomocy 
i trosk. Dla nich właśnie opracowywałam indywidualne metody wspomagania
rozwoju dziecka. Na bieżąco prowadziłam także rozmowy z rodzicami, w 
celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. 
Efekty podjętych działań:
• Wzbogacenie wiedzy i poszerzenie doświadczeń o nowe umiejętności
• Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia jakości pracy 
przedszkola wynikających z raportu z ewaluacji

 W ramach spotkań grupowych oraz zebrań podejmowałam systematyczna 
pedagogizację rodziców. Wygłosiłam podczas nich następujące referaty;
 „Umowy grupowe, czyli jak pomóc dziecku w przestrzeganiu ustalonych 

zasad”
 „Prawa i obowiązki przedszkolaka” 
 ,,Charakterystyka rozwoju sześciolatka”.

Na bieżąco zamieszczałam na tablicy ogłoszeń informacje dla rodziców z 
zakresu:· 

 „Znaczenie zabaw i gier na świeżym powietrzu”, 
 „Dojrzewanie 5-latków”, 



 „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w przedszkolu”, 
 „Jak być konsekwentnym wobec dziecka”, a także ćwiczenia 

logopedyczne dla narządów artykulacyjnych

Dzięki tym referatom przekazałam rodzicom informacje na temat radzenia 
sobie z problemami natury wychowawczej, a także wyniki badań i analizy 
dojrzałości szkolnej i gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Podczas zebrań rodzice byli także zapoznawani z rolą i celami programów 
autorskich i projektów edukacyjnych realizowanych w grupie, pozytywnie 
ocenili wyżej wymienione programy i wyrażali zgodę na ich realizację.

W ciągu całego stażu  na bieżąco organizowałam indywidualne spotkania i 
konsultacje w rodzicami dzieci w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro 
dziecka bądź też a ich życzenie. Uwagi rodziców stanowiły cenna 
wskazówkę do stałej poprawy jakości mojej pracy.

Przeprowadziłam szereg zajęć otwartych dla rodziców, które dały mi 
możliwość obserwacji zachowań własnego dziecka na tle grupy. Ich 
organizacja służyła większej integracji, poznaniu pracy dzieci w przedszkolu 
oraz jej efektów. Dzięki tym zajęciom udało mi się zdobyć większe zaufanie 
rodziców i zaprezentować umiejętności dzieci.
Po zakończeniu zajęć rodzice zawsze mieli okazję do rozmów 
indywidualnych ze mną, wymiany spostrzeżeń i uwag na ich temat.
Tematyka zająć otwartych była następująca:
- „ Pak”- przyjaciel przedszkolaków (wrzesień 2015)
- „Robimy jesienne przetwory- owoce- (październik 2015)
- „Dzień pluszowego misia”- (listopad 2015)
- „Warsztaty kulinarne w przedszkolu”.(październik 2016)
- „W Bakolandii- zabawy czytelnicze ( listopada 2016)
-„Dzień pluszowego misia”- (listopad 2016)
- Pasowanie na czytelnika (12 stycznia 2017)
- ,,Dary Pani Jesieni” -  ( listopada 2016)

Ważnym elementem współpracy z rodzicami było ich zaangażowanie w 
życie przedszkola. Wymienić tu należy pomoc rodziców przy organizacji 
uroczystości przedszkolnych.

Włączyłam rodziców w kampanię „ Cała Polska Czyta Dzieciom”- 
uczestniczyli w niej chętnie. Przyjmowali zaproszenia i przychodzili czytać 
dzieciom bajki w przedszkolu.



Organizowałam regularne wystawy prac dzieci wykonanych w trakcie zajęć. 
Dzięki czemu rodzice mogli na bieżąco analizować prace i obserwować 
rozwój umiejętności manualnych swoich dzieci.

Efekty podjętych działań:
• Aktywny udział rodziców w życiu grupy, przedszkola.
• Podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami.
• Systematyczne kontakty rodziców z nauczycielem.
• Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych, oraz 
podjęcie skutecznych środków zaradczych.

 W czasie odbywania stażu wykonywałam dekoracje w sali na każdą porę 
roku i na różne uroczystości. Wystrój sal miał duże znaczenie, ponieważ 
wprowadzał dzieci w tematykę pór roku, wpływał na ich dobre 
samopoczucie w przedszkolu i był bardzo dobrze oceniany przez rodziców.
Organizacja kącików tematycznych przyczyniła się to do zwiększenia 
różnorodności zabaw, w które bawiły się dzieci, pogłębiania ich wiedzy na 
różne tematy. W sali zorganizowane zostały kąciki montessoriańskim, kącik 
przyrody, matematyczny, plastyczny, kącik czytelniczy, a także rozwijania 
indywidualnych zainteresowań dzieci  kącik fryzjerski i lalek. W efekcie 
dzięki temu przedszkole zyskało na swej atrakcyjności.

Przez cały okres stażu w pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej 
wykorzystywałam elementy pedagogiki M. Montessori. Moja praca 
prowadzona była na poziomach dostosowanych do wieku i możliwości 
rozwojowych dzieci. Były one traktowane przeze mnie podmiotowo. Miały 
możliwość eksperymentowania, wyboru pomocy z która chciały pracować, 
miejsca, czasu pracy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami. 
Efektem moich działań było to że, dzieci uczyły się odkładnia pomocy na 
właściwe miejsce, ładu i porządku, dbały o estetykę otoczenia, doskonaliły 
swoje zmysły, ćwiczyły cierpliwość oczekując na swoja kolej. Uczyły się 
dokonywać samokontroli i samooceny. W pracy z dziećmi kładłam nacisk na 
prace indywidualna oraz współprace zespołowa. Nagrodę dla dzieci miały 
Stanowic radość i satysfakcja z samodzielnie wybranej i wykonanej przez 
siebie pracy. Jako nauczyciel byłam inicjatorem, pomocnikiem dla dziecka w 
jego rozwoju. Moim zadaniem było „podążyć za dzieckiem, a nie je 
wyprzedzać”. Zgodnie z mottem M. Montessori: ”Pomóż mi to zrobić 
samemu”.



Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez 
wyszukiwanie różnorodnych konkursów plastycznych organizowanych przez 
różne instytucje. 
Brałam czynny udział w konkursach:

Rok 2015/2016
- konkursie zbiórki makulatury i puszek aluminiowych organizowanych przez 
starostę sochaczewskiego
- w konkursie recytatorskim „Twórczość Jana Brzechwy w interpretacji 
przedszkolaka” 
– w konkursie plastycznym „Jak szkodzimy środowisku wodnemu” 
- Zimowej Olimpiadzie Przedszkolaków”
- w XXIII Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową
- w konkursie plastycznym „Graj w zielone – wiosenne rymy w poezji 
Małgorzaty Strzałkowskiej”
- w konkursie plastycznym „Jak szkodzimy środowisku wodnemu?”
- w  konkursie plastycznym „Moja ulubiona pora roku”
- „ Letniej Olimpiadzie Przedszkolaków”

Rok 2016/2017
– w konkursie plastycznym „ Pani Jesień widziana oczami dziecka”
- w konkursie wewnętrznym organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 7 na
„Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”
- Zimowej Olimpiadzie Przedszkolaków”
- w XXIV Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową
- w  konkursie na  „Najpiękniejszą Bombkę Bożonarodzeniową” 
- w I Konkursie Kolęd i Pastorałek „JAM JEST DUDKA” 
- w XIV-tej edycji „ Konkursu zbiórki makulatury i puszek aluminiowych” 
- w konkursie tanecznym „SPAM” organizowanym przez MOK w 
Chodkowie
- w konkursie „Cztery Pory Roku w Wierszu i Piosence”
- w konkursie „MOJA ULUBIONA PORA ROKU”
- Letniej Olimpiadzie Przedszkolaków

Rok 2017/2018
- w konkursie recytatorskim pt. ,,Moda na zdrowie”,
- w konkursie plastycznym pt. ,,Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”,

- w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową, zajmując III miejsce.

Rok 2018/2019



- w między przedszkolnym konkursie  na „ Najpiękniejszą kartkę wielkanocną” 
organizowanym przez Niepubliczne przedszkole „ Promyk”
- w konkursie na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną” zorganizowanym przez 
Przedszkole „Koralik”
- w konkursie plastyczno – recytatorskim „ Wiersz recytujemy i malujemy” 
zorganizowanym przez Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. 
Aniołów Stróżów 

Efekty podejmowanych działań:
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
• Oswojenie przedszkolaków z występami przed szerszą publicznością.
• Nabycie pewności siebie u dzieci przez prezentację swoich umiejętności. 
• Poznanie nowych technik artystycznych.
• Bezpośredni kontakt ze sztuką.
• Rozwijanie kreatywności u dzieci.

Samodzielne zorganizowanie konkursów
Jak istotne w rozwoju dziecka jest promowanie jego uzdolnień wspomniałam 
już w opisie realizacji pierwszego wymagania. W opisie tym wymieniłam 
wszystkie konkursy w jakich brali udział moi wychowankowie. Ale aby obudzić
w innych dzieciach różnego rodzaju zdolności oprócz uczestniczenia w 
konkursach także sama zorganizowałam w naszej placówce konkursy:
• Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny: „Mój bajkowy przyjaciel" 
• Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny na „Świąteczną Kartkę 
Bożonarodzeniową”
 „Każdy z wyżej wymienionych konkursów miał zorganizowane uroczyste 
rozstrzygnięcie. Na wręczenie nagród zapraszałam całe przedszkole, dzieci 
personel, dyrekcję oraz lokalne media. Podczas tych spotkań organizowałam 
przedstawienia związane z tematem konkursu, różnego rodzaju konkursy 
wiedzy, zagadki i wspólne zabawy. 
Efekty podejmowanych działań:
• rozwijanie aktywności i motywacji dzieci i rodziców do uczestnictwa w 
konkursach,
• stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Zagadnienie dotyczące organizowania wycieczek został przeniesiony do § 8 ust. 
2 pkt. 4c, natomiast organizacja imprez przedszkolnych do § 8 ust. 2 pkt. 3.



W okresie stażu brałam udział w różne akcje charytatywnych, których zadaniem
było wpłynięcie na podniesienie jakości pracy przedszkola. Udział w rozmaitych
akcjach budzi w dzieciach empatię i poczucie własnej wartości- sprawstwa, że 
można komuś pomóc, tym samym promuje placówkę jako aktywnego 
uczestnika, zaangażowanego życie społeczne.
Akcje charytatywne w których brałam udział to:
• Zbiórka makulatury puszek aluminiowych (2015/2016r.)
• Zbiórka baterii (2015/2016r.)
• Akcja „Szlachetna paczka”. (2016 /2017 r.
 Zbiórka odzieży, książek, zabawek.(2015/2016r., 2016/2017r.)
• Zbiórka plastikowych nakrętek dla dziecka chorego  (2015/2016r., 2019r)
• Zbiórka karmy dla zwierząt dla schroniska w Sochaczewie. (marzec 2019 r.)
Efekty podjętych działań:
• Wdrażanie dzieci do systematycznej pomocy innym.
• Uwrażliwienie na potrzeby innych.
• Kształtowanie świadomości u dzieci , aby nie przechodzić obojętnie wobec 
potrzebujących.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie 
technologii komputerowej i informacyjnej jest dobrym sposobem wspierania 
procesów oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. Dlatego też swoją wiedzę 
i umiejętności komputerowe wykorzystuję do przygotowywania warsztatu 
pracy.
 Z zastosowaniem komputera:
• przygotowywałam różne dokumenty, które następnie wykorzystywałam w 
swojej pracy: miesięczne plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości i imprez 
przedszkolnych, karty pracy dla dzieci, arkusze obserwacji dziecka, ankiety i 
informacje dla rodziców, dyplomy, podziękowania, zaproszenia na uroczystości, 
wykorzystując programy komputerowe wykonałam wiele pomocy 
dydaktycznych do pracy z dziećmi (krzyżówki, tabele, rebusy, rysunki, karty 
pracy, napisy, cyfry...) itp.
• opracowałam i napisałam programy 
• sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego 
realizacji



• przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela 
dyplomowanego
• opracowywałam materiały na tablicę informacyjną dla rodziców – 
zamieszczam najważniejsze informacje dotyczące grupy dzieci (rozkład zajęć, 
treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego, założenia pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, piosenki, wiersze, itp.).
• sporządzałam roczne sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
referaty, opracowania, sprawozdania, notatki.
Posługiwałam się przydatnymi w mojej pracy programami: Microsoft Word, 
Microsoft Office Excel, Power Point oraz Microsoft Office Picture Manager.

Efekty podjętych działań:
• Usprawnienie sporządzania różnych dokumentów oraz materiałów do zajęć 
wzbogacenie mojego warsztatu pracy o nowe techniki i metody 
komputerowe.
• Szybkie pozyskiwanie niezbędnych informacji, dostęp do różnego rodzaju 
opracowań zgromadzonych w Internecie.
• Poszerzanie wiedzy oraz oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

Utrzymywałam elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami w celu 
wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i materiałów dydaktycznych. 
Komunikowałam się również drogą elektroniczną i za pomocą telefonów 
komórkowych z rodzicami, co znacznie usprawniło wymianę informacji. Na 
swoją skrzynkę e-mailową otrzymuję również materiały ze szkoleń i 
warsztatów.
Efekty podejmowanych działań:
• Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
• Szybki przesył informacji.
• Nawiązywanie nowych kontaktów przydatnych w pracy zawodowej.

Na bieżąco podczas stażu wykorzystywałam Internet do pogłębiania swojej 
wiedzy. Korzystałam z wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i 
encyklopedycznej. Śledziłam strony internetowe przydatne w pracy 
nauczyciela wychowania przedszkolnego takie jak:
www.publikacje.edu.pl
www.bliżejprzedszkola.pl
www.literka.pl
www.awans.net.pl
Efekty podejmowanych działań:
• Popularyzacja własnej pracy.

http://www.awans.net.pl/


• Nabycie nowych doświadczeń.
• Uzyskanie przez innych nauczycieli pomysłów i rozwiązań do pracy.

     Moja praca opiera się w kolejnych latach na programach:
- „Nasze przedszkole”  – program edukacji przedszkolnej, którego autorem 
jest Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska; wydawnictwo: 
Grupa Edukacyjna S.A MAC Eukacja
-  „Od przedszkolaka do pierwszaka”- program autorstwa Iwony Brody wyd.  
WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Mój udział związany jest niejako z tym, że podczas stażu korzystałam z 
książek dla przedszkolaków właśnie z tych wydawnictw.
Założeniem i celem tych programów jest informowanie o nowościach 
wydawniczych, propozycja atrakcyjnych pomocy demonstracyjnych, a przede
wszystkim wsparcie metodyczne w formie bezpłatnych scenariuszy i filmów 
edukacyjnych. Programy oferują także bogaty zbiór utworów muzycznych i 
ciekawych pomysłów plastycznych do wykorzystania w przedszkolu. 
Pomocny był mi udział w nich podczas wypełniania arkuszy gotowości do 
podjęcia nauki dzieci w szkole, ponieważ miałam szybki dostęp do zasobów 
niezbędnych do wypełniania i podsumowania wyników w formie 
elektronicznej. 
Efekty podejmowanych działań:
• Możliwość ciągłego analizowania nowości wydawniczych.
• Korzystanie w pracy z dziećmi z nowych propozycji.
• Wzbogacenie wiedzy praktycznej o wypełnianie dokumentacji w formie 
elektronicznej.

Podczas stażu współtworzyłam stronę internetową przedszkola ,
ułatwiło mi to dokumentowanie swoich działań wynikających z realizacji 
planu rozwoju zawodowego, ponieważ samodzielnie przygotowywałam 
notatki i fotorelacje z wydarzeń przedszkolnych. Na bieżąco  zamieszczałam 
notatki i zdjęcia z życia przedszkola oraz przygotowywałam i aktualizowałam
informacji, które powinny być umieszczone na stronie internetowej.
Efekty podejmowanych działań:
• Wzbogacenie i podniesienie warsztatu pracy własnej i przedszkola.
• Dalsze rozwijanie zainteresowań i zdobywanie doświadczeń.
• Możliwość bycia na bieżąco ze sprawami przedszkolnymi.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, 
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli 



stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Wymiana doświadczeń jest niezwykle korzystna dla obu stron i jest niezbędnym
elementem pracy nauczyciela. To jeden z lepszych sposobów uczenia się i 
samokształcenia nauczyciela, znajdowania nowych rozwiązań dydaktyczno-
wychowawczych. Działając na korzyść pracy opiekuńczej, wychowawczej i 
dydaktycznej chętnie służyłam pomocą innym nauczycielom.
W trakcie trwania stażu przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie o następującej 
tematyce:
-„Dbamy o zdrowie – wiemy co jemy, kiedy jemy, ile jemy”- spotkanie z panią 
dietetyk – zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej (październik 2015 r.)
- „Wiosna lubi zielone”- zajęcia z obszaru edukacji społeczno- przyrodniczej (marzec 
2016 r.)
-  „Jesień w lesie”- zajęcia z obszaru edukacji społeczno- przyrodniczego(listopad 
2016r.)
-„Witaminowe abecadło”- zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej (marzec 2017 r.)
- „Zwierzęta z dżungli i Sawanny”- daleka wyprawa (22. 03. 2019r.)
-„Co by było, gdyby…?” – rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej poprzez 
poezję. (26 kwietnia 2019 r.)
Obejrzałam również zajęcia prowadzone przez moje koleżanki:
- „Znaki drogowe”- zabawy matematyczne (p.B. Bednarek- grupa Misie) wrzesień 
2015
- „Pielęgnacja ciętych kwiatów”- ćwiczenia praktyczne dnia codziennego wg M. 
Montessori (listopad 2015)
- „Jak powstaje książka?”(p.K. Grzegorek- grupa Motylki) kwiecień 2016
- Jan Brzechwa „Entliczek, pentliczek”. Cala Polska czyta dzieciom (p.B. Bednarek- 
grupa Misie) maj 2017
- „Wiosenne kwiaty”(p. e. Kowalewska) 12 kwietnia2019

Dzieci biorące udział w zajęciach były aktywne, twórcze. Koleżanki- 
nauczycielki obserwując zajęcia dzieliły się ze mną swoimi spostrzeżeniami i 
uwagami, co pozwoliło mi na wyciągniecie wniosków do dalszej pracy.
Dało mi to możliwość szerokiej wymiany wzajemnych doświadczeń oraz 
porównanie różnych sposobów prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy.
Efekty podejmowanych działań:
• Możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń.
• Korzystanie z sugestii innych nauczycieli.
• Możliwość zaprezentowania nowych pomysłów.

W czasie swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczę w pracach rady 
pedagogicznej. Biorę czynny udział w dyskusjach na forum rady pedagogicznej,
dzielę się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat pracy z dziećmi. 



Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań przedszkola poprzez udział w 
pracach WDN przygotowując materiały na radę szkoleniową: 

 „Kształtowanie postaw moralno- społecznych u dzieci w wieku 
przedszkolnym.”

 „Pomoce rozwojowe zgodne z pedagogiką M. Montessori”.

Uczestniczyłam w radach szkoleniowych prowadzonych  przez moje 
koleżanki na temat:

 Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 Edukacja matematyczna w pedagogice M. Montessori.
 Kształtowanie postaw właściwego zachowania się dzieci wobec siebie
 Normy i zasady życia społecznego w przedszkolu.
 „Moje dziecko jest bezpieczne”- kształtowanie właściwych zachowań 

dzieci w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
 „Przyroda w życiu dziecka”- kształtowanie zainteresowań 

przyrodniczych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku 

przedszkolnym.

Jako członek Rady Pedagogicznej współtworzyłam ankiety ewaluacji 
wewnętrznej, dokonywałam ich analizy, współtworzyłam roczne plany pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, miałam głos w podejmowaniu ważnych kwestii 
dotyczących placówki.

Efekty podejmowanych działań:
• Przekazanie wskazówek i materiałów innym nauczycielom.
• Lepsza znajomość zapisów zawartych w dokumentach regulujących 
funkcjonowanie i organizację placówki.
• Wypracowanie dokumentów służących podniesieniu jakości pracy 
przedszkola.

W trakcie odbywania stażu byłam odpowiedzialna za przygotowanie i 
przeprowadzenie w przedszkolu następujących uroczystości:
- Uroczyste pasowanie na starszaka (październik 2015)
- Uroczystość jesienna „Jesień w lesie”(2016) oraz „Dary Pani Jesieni”(2017)
- Urodziny Misia (listopad 2015, 2016,2017)
- Mikołajki (grudzień 2015,2016,2017, )
- Uroczystość wigilijna z udziałem rodziców połączona z jasełkami,
(grudzień 2015, 2016,2017)
- Bal karnawałowy w przedszkolu, (styczeń 2016,2017)
- Program  artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka, (styczeń 2015, 
2016,2018)



- Spacer z Marzanną(marzec 2016,2017)
- Festyn Rodzinny połączonym z Dniem Dziecka, Dniem Matki i  Dniem Ojca –
prezentacja tańca piosenek, wierszy, (czerwiec 2016,2017)
- 35- lecie Miejskiego Przedszkola
- Uroczyste pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego(czerwiec 
2017), 

Opracowałam i udostępniłam innym nauczycielom scenariusze powyższych 
uroczystości oraz pomoce dydaktyczne, wykorzystując przy tym wiadomości i 
umiejętności zdobyte przeze mnie na różnych formach doskonalenia. 
Fotorelacje z ich przebiegu i opisy umieszczone zostały systematycznie na 
przedszkolnej stronie internetowej. 
Poza tym aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami podczas:
• przygotowywania wspólnych uroczystości przedszkolnych,
• organizacji wycieczek, ich planowaniu i realizacji,
• tworzenia własnych programów,
• systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, informacjami, które 
uzyskiwałam podczas udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach.
Efekty podejmowanych działań:
• Motywacja do pracy.
• Satysfakcja ze sprostania obowiązkom.
• Pogłębienie wiedzy pedagogicznej.
• Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

W roku szkolnym 2015/2016 i  2016/2017 byliśmy uczestnikami wielu 
uroczystości, imprez okolicznościowych i konkursów organizowanych w Szkole
nr II w Sochaczewie. W ciągu całego roku aktywnie braliśmy udział w projekcie
edukacyjnym „Cztery pory roku w dwójce”.
 W styczniu 2016 r. zaprosiłam koleżanki wraz ze ich podopiecznymi z 
przedszkola w którym pracuję oraz uczniów klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej nr II na przygotowaną przeze mnie uroczystość  wigilijną.
W ramach zajęć otwartych dla nauczycieli w listopadzie 2016 r. zaprosiła 
uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr II oraz grupę naszego 
przedszkola  „ Misie” na program artystyczny pt. „Jesień w lesie” , 
przygotowany przeze mnie, w wykonaniu moich podopiecznych dzieci 6-
letnich.
Efekty podejmowanych działań:
• Nawiązanie współpracy poza przedszkolnej.
• Oswojenie przedszkolaków ze szkołą.
• Poznanie nauczycieli ze szkoły.



§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z 
oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W trakcie odbywania stażu opracowałam i wdrożyłam projekt   czytelniczy pt; 
„ Książka naszym przyjacielem”,   który przeznaczony był do pracy z dziećmi 
sześcioletnimi,  dostosowany do ich możliwości i potrzeb rozwojowych . 
Główne cele edukacyjne zawarte w programie:
• Kształcenie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła 
wiedzy i przeżyć
• Kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu w tym nawyku czytania
/słuchania
• Dostarczenie wzorów pięknej, polskiej mowy
• Wzbogacanie słownictwa, doskonalenie mowy komunikatywnej, poprawnej 
pod względem gramatycznym i artykulacyjnym
• Aktywizowanie postaw rodzicielskich i wzmacnianie więzi rodzinnych wobec 
dzieci poprzez aktywne codzienne czytanie dziecku książek.

W ramach mojego projektu w listopadzie do przedszkola zostały zakupione 
nowe książki. Przy ich wyborze uwzględniłam przede wszystkim preferencje 
dzieci oraz nauczycieli i  rodziców. Zbiór książek stanowiły także egzemplarze 
przyniesione przez dzieci, ich rodziców. Dzięki którym mogłam utworzyć w Sali
„Kącik książki”. Pełnił on ważną rolę w rozwijaniu umiejętności czytania. 
Codziennie, w trakcie poobiedniego odpoczynku, czytałam dzieciom ich 
ulubione bajki. Do wspólnego czytania dzieciom książek zapraszałam również 
dziadków oraz  rodziców. 

W marcu zaprosiłam do przedszkola  p. Barbarę Szelągowska autorkę bajek i 
wierszyków dla dzieci oraz p. Monikę Wędrychowską ilustratorkę do książek. 
Przedszkolaki miały okazję osobiście poznać pisarkę i dowiedzieć się więcej na 
temat jej pracy, utworów które napisała. Wszystkie dzieci bawiły się świetnie , 
odgadywali zagadki, śpiewały, słuchały wierszy i opowieści czytanych przez 
obie panie. Na pamiątkę spotkania przedszkolaki otrzymały książeczki  z 
dedykacją . 

W czerwca nasze przedszkolaki były na wycieczce w bibliotece. Podczas 
spotkania Panie bibliotekarki opowiedziały nam o swojej pracy, zapoznały z 
zasadami zachowania w bibliotece, pokazały pomieszczenia oraz zachęcały 
dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek. 
Przedszkolaki wysłuchały kilku wierszy, rozwiązały krzyżówkę oraz z wielkim 



zainteresowaniem oglądały ciekawe książki. Nie mogły uwierzyć, że w jednym 
miejscu może być aż tyle regałów z tyloma książkami. 

Na zakończenie projektu dzieci wzięły udział w:
 konkursie rodzinnym „Mój bajkowy przyjaciel" do którego zadaniem było
wykonanie pacynki lub kukiełki ulubionej postaci bajkowej przez rodziców i
dzieci w domu.
 konkursie recytatorskim „Brzechwa dzieciom, dzieci Brzechwie” 

Głównym celem spotkań było wzbogacenie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez 
kontakt z literaturą dziecięcą, tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania 
inwencji twórczej związanej z literaturą. Rozwijanie zainteresowania literaturą 
dziecięcą, szerzenie poprawnej polszczyzny oraz właściwego korzystania i 
szanowania książek, budowanie mocnej więzi rodzinnej. Stałe, systematyczne 
spotkania z książką miały wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci. 
Sprzyjały rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwalały różne formy ekspresji 
(słownej, plastycznej, ruchowej). Wpłynęły także na wzrost zainteresowania 
książką, wzbogacenie słownictwa, a także rozbudzanie motywacji do czytania.

Efekty podejmowanych działań:

 Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z autorami i bohaterami książek. 

 Nawiązanie współpracy poza przedszkolnej.
 Zwrócenie uwagi na zagadnienia istotne dla dziecka.
 Wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci.

Pracując z dziećmi starałam się podejmować wiele działań zmierzających do 
usprawniania ich rozwoju intelektualnego. Bardzo pomocne w pracy z dziećmi 
były dla mnie ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii, które 
umożliwiły mi poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu wyeliminowania u 
dzieci wad wymowy. W roku szkolnym 2015-2016 i 2016-2017 w przedszkolu 
prowadziłam zajęcia logopedyczne oraz pomoc indywidualną z dzieckiem z 
trudnościami w nauce.
Zajęcia te realizowałam na podstawie napisanego przeze mnie programu 
logopedycznego ”Duża żabka nad sadzawką napotkała żuczka”.
Główne cele edukacyjne zawarte w programie:



 Kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem.

 Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich 
aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i 
stylistyczna).

Dbałam o wszystkie potrzeby moich wychowanków, współpracuję ze 
specjalistami pracującymi w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Sochaczewie. 
 Aktywnie współpracowałam również z logopedą  w zakresie dostrzegania 
problemów artykulacyjnych dziecka. Realizowałam wspólnie ustalone zabawy i 
ćwiczenia uzupełniające terapię prowadzoną przez logopedę (ćwiczenia 
językowe, artykulacyjne, oddechowe). Zajęcia odbywały się dwa razy w 
tygodniu w wymiarze 2.30 godz. Pod koniec każdego roku przeprowadzałam 
ewaluację wśród rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Przeprowadziłam 
również wywiad z dziećmi. Okazało się, że taki rodzaj zajęć przypadł dzieciom 
bardzo do gustu. Rodzice także zauważali pozytywne efekty działań. Zarówno 
dzieci, jak i rodzice wyrazili chęć kontynuacji zajęć w naszym przedszkolu.
Efekty podejmowanych działań:
W ramach realizacji programów rozwijałam dzieci społecznie, emocjonalnie, 
budując świadomość własnej osoby i akceptacji samego siebie. Podczas zajęć 
dzieci rozwijały wyobraźnię pobudzoną pozytywnymi emocjami, twórczą 
postawę, rozwijały także procesy poznawcze, koncentrację uwagi. 
Uatrakcyjniałam również własny warsztat pracy oraz podniosłam moje 
umiejętności opracowywania i wdrażania własnego programu.

Podczas swojej pracy odpowiedzialna byłam  za realizację własnego programu 
profilaktycznego   „Wychowanie dziecka do bezpiecznego i zdrowego stylu życia”
. 
Program był realizowany w przedszkolu z pomocą zaproszonych gości: 
policjanta, ratownika medycznego, stomatologa, pielęgniarki. 
Głównym celem programu jest promocja zdrowego stylu życia, tworzenie 
warunków sprzyjających bezpieczeństwu, kształtowanie postaw i umiejętności 
niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych, kształtowanie 
osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, tworzenie warunków do 
właściwej współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków.
Dzięki realizacji niniejszego programu dzieci nabyły wiedze i umiejętności w 
zakresie dbania o własne zdrowie, opanowały zasady bezpieczeństwa w różnych
sytuacjach oraz poprawiły sprawność ruchowa, która w dużym stopniu 
determinuje ich stan zdrowia. 



Realizacja programu obejmowała następujące działania: 
 Próbna ewakuacja przeciwpożarowa – nabywanie przez dzieci umiejętności

właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie z zasadami 
bezpiecznej ewakuacji.

 Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarowej – pogadanka na temat „Nie 
otwieram drzwi obcym”, „Jestem widoczny na drodze”. 

 Udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej „Akademia 
Aquafresh ” – higiena jamy ustnej. 

 „Kwadrans gimnastyki porannej” w przedszkolu -aktywizowanie dzieci do 
ćwiczeń gimnastycznych, przeciwdziałanie otyłości i walka z nią. 

 Zajęcia edukacyjne na temat: 
- „Bezpieczna droga do przedszkola” - poznanie zasad ruch pieszego, znajomość
adresu 
-  „Jestem bezpieczny” – poznanie przedstawicieli związanych z ochroną życia i 
zdrowia ,policjant, ratownik medyczny, strażak

- „Jesienią dbamy o zdrowie” - promowanie zdrowego stylu życia - „Zabawy 
zimowe na śniegu” – stosowanie zasad bezpiecznej zabawy ubieranie 
odpowiedniego ubioru w zależności od pory roku
- „Co to jest piramida żywienia?” – poznanie piramidy zdrowia 
produktów zdrowych i niezdrowych 
- „Witaminowe abecadło” – poznanie produktów zawierających różne 
witaminy i ich korzyści dla zdrowia
- „Lato – bezpieczne wakacje” – przypomnienie zasad dotyczących 
bezpieczeństwa czasie wakacyjnych wyjazdów, utrwalenie znajomości nr 
alarmowych, 

 Spacery i wycieczki – zwrócenie uwagi na potrzebę ruchu i aktywności 
ruchowej każdego dnia. 

 Spotkanie z kucharzem – poznanie sposobów przygotowywania zdrowych
i smacznych posiłków. 

 Warsztaty kulinarne - „Wiosenne kanapki” – przygotowywanie zdrowych 
kanapek. 



 Spotkanie ze stomatologiem - zachęcanie dzieci do konieczności dbania o
jamę ustną, kształtowanie umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków 
higienicznych. 

 Wizyta w szkole – zwiedzanie sali gimnastycznej, biblioteki, zajęcia w 
klasie. 

 Olimpiada Sportowa – kształtowanie zachowań prozdrowotnych 
 Spotkanie w bibliotece szkolnej - poznanie biblioteki szkolnej i zasad 

zachowania się w czytelni, rozwijanie zainteresowań czytelnictwem

 Spotkania z rodzicami – prezentacje, pogadanki na temat: 
-  Gotowość szkolna 
-  Jak rodzice mogą pomóc dziecku osiągnąć sukces w szkole?
-  Charakterystyka rozwoju sześciolatka.

       - Znaczenie zabaw i gier na świeżym powietrzu
 - Dojrzewanie 5-latków

Efekty podejmowanych działań:
 Nawiązanie współpracy poza przedszkolnej.
 Utrwalenie nawyku dbania o higienę osobistą. 
• Urozmaicenie zajęć poprzez nową tematykę.
• Zwrócenie uwagi na zagadnienia istotne dla dziecka.
• Wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci.
• Rozwijanie empatii i szacunku do otaczającego świata.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W swojej pracy w dużym stopniu opierałam się na obserwacji dzieci, ich 
funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i 
umiejętności. 
 W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze z dziećmi z 
deficytami rozwojowymi. W swojej pracy dbałam o stymulacje wszystkich sfer 



rozwoju osobowości dzieci,  dbając o ich harmonijny rozwój. Dążyłam do tego, 
by dzieci poprzez swoje praktyczne działania nabywały jak najwyższe 
możliwości poziom sprawności, umiejętności, a także wiedzy niezbędnej do 
funkcjonowania w środowisku. Stwarzałam dzieciom możliwość 
współdecydowania o sobie a nawet kierowania własnym rozwojem. Dzięki temu
prowadzony przeze mnie proces edukacji był efektywny i przebiegał 
prawidłowo. 
Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmowałam także dzieci zdolne. Na 
zajęciach dydaktyczno-wychowawczych proponowałam różnorodne działania 
zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się 
wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez prowadzenie 
zajęć muzycznych, ruchowych, uatrakcyjnianie swoich działań ciekawymi 
pomocami dydaktycznymi (grami, pokazami doświadczeń, zabawami) a także 
wykorzystując szereg nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do 
aktywności twórczej. 
Efekty podejmowanych działań:
• dokładne poznanie potrzeb dzieci,
• wzbogacenie przedszkola w atrakcyjne pomoce dydaktyczne,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

W celu poszerzenia działań przedszkola i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej dla 
dzieci, podczas stażu podjęłam współpracę z wieloma organizacjami i 
instytucjami działającymi na rzecz edukacji. 
- udało mi się nawiązać współprace z dwutygodnikiem Ziemia Sochaczewska i 
tygodnikiem Echo Powiatu, na których stronach zamieszczane były  informacje 
na temat ciekawych wydarzeń z życia przedszkola. Redagowałam artykuły 
dotyczące uroczystości i imprez przedszkolnych.

- W ramach działań profilaktycznych w marcu 2016 r. nawiązałam współpracę z 
gabinetem stomatologicznym „OLADENT” w Sochaczewie. Pani doktor 
dokonała przeglądu uzębienia najmłodszych przedszkolaków. Olbrzymią 
atrakcją była możliwość siedzenia na fotelu dentystycznym, który okazał się w 
cale nie traki straszny, a także „przejażdżka” w górę i w dół. Miłe przyjęcie w 
gabinecie sprzyjało nabieraniu ufności dzieci do dentysty. Na koniec wszystkie 
dzieci otrzymały piękne nagrody – pastę do zębów, kolorowankę  i naklejkę. 
Efekty podejmowanych działań:
• Poznanie pracy stomatologa.
• Przełamanie lęku u dzieci przed wizytą w gabinecie

- podjęłam współpracę z Biblioteką Miejską, dzięki temu dzieci brały udział w 
zajęciach bibliotecznych, uczyły się zasad wypożyczania książek, były 
wdrażane do poszanowania książek. Brały również udział w konkursach 



plastycznych i recytatorskich organizowanych przez Bibliotekę. ( wycieczka maj
2016 r.,2017r. i 2018 r.)
Celem podjęcia współpracy z biblioteką było:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
• poznanie zasad funkcjonowania biblioteki,
• zwiedzanie wystaw zorganizowanych w bibliotece.

- W marcu  2017 r. zaprosiłam do przedszkola  p. Barbarę Szelągowska autorkę 
bajek i wierszyków dla dzieci oraz p. Monikę Wędrychowską ilustratorkę do 
książek. Przedszkolaki miały okazję osobiście poznać pisarkę i dowiedzieć się 
więcej na temat jej pracy, utworów które napisała.

Efekty podejmowanych działań: 
 Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z autorami i bohaterami książek. 
 Kształtowanie nawyków czytelniczych
  Urozmaicenie zajęć poprzez nową tematykę.
 Wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci.

-   W październiku 2016r. do  przedszkola zaprosiłam Panią dietetyk. W 
interesujący sposób przedstawiła dzieciom zawód dietetyka, poszerzyła wiedzę 
na temat zdrowego odżywiania, zapoznała z piramidą żywienia od produktów 
najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te, które w odżywianiu mogłyby 
zostać wyeliminowane bez szkody dla organizmu. Tłumaczyła, dlaczego należy 
ograniczać słodycze i słodkie napoje, a zwiększyć spożycie warzyw i owoców, a
także, w jaki sposób żywność wpływa na nasze zdrowie i zachowanie. Na 
zakończenie tego pouczającego spotkania dzieci z wielką radością podziękowały
Pani wręczając jej piękne podziękowanie.
 Efekty podejmowanych działań:
 Poznanie pracy dietetyka
 Kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
 Urozmaicenie zajęć poprzez nową tematykę.

- W październiku  2015r. i listopadzie 2016r. byłam osoba współodpowiedzialną 
za organizację spotkania z Panią  pielęgniarką nawiązałam współprace z 
Ośrodkiem Zdrowia „Mój Lekarz” w Sochaczewie. Pani pielęgniarka 
opowiedziała o swojej pracy , demonstrując jednocześnie narzędzia których 
używa podczas pracy, a jednocześnie przełamując również obawę dzieci przed 
wizyta w gabinecie.
Efekty podejmowanych działań:
 Poznanie pracy  pielęgniarki,
 Przełamanie lęku u dzieci przed wizytą w gabinecie



 Zwrócenie uwagi na zagadnienia istotne dla dziecka

- W kwietniu 2019r.  przedszkolaki mieli możliwość poznania pracy 
krawcowej „od podszewki”. Pani Ela bardzo dokładnie objaśniła dzieciom i 
zademonstrowała na czym polega jej praca. W czasie zajęć mieliśmy 
możliwość zapoznania się z akcesoriami potrzebnymi do szycia, poznania 
różnych rodzajów materiałów, oglądania wykrojów, etapami powstawania 
wytworów krawieckich: od pobrania miar, poprzez wykrój, aż do gotowego 
wyrobu. Wszystkie dzieci stwierdziły, że to bardzo trudna praca. W czasie 
zajęć nie zabrakło też wspólnej zabawy, a Pani Ela uszyła dla nas woreczek na 
drobiazgi. 

Efekty podejmowanych działań:
 Poznanie pracy  krawcowej,
 Urozmaicenie zajęć poprzez nową tematykę.

- W marcu  2019 r. wraz z przedszkolakami odwiedziłam  Jednostkę Wojskową
w Bielicach. Dzieci z zaciekawieniem obserwowały uroczystą zbiórkę 
żołnierzy. Duże wrażenie na zebranych wywarła salwa honorowa i defilada 
przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. Podczas wycieczki nasze 
pociechy poznały specyfikę pracy żołnierza, miały możliwość obejrzenia 
żołnierskich mundurów i sprzętu bojowego. Uczestniczyły też w prezentacji 
pojazdów wojskowych: armat, samochodów, sprzętu wojskowego, czołgów. 
Dzieci miały także możliwość wejścia do środka pojazdów, co sprawiło im 
ogromną radość. Żołnierze stworzyli bardzo miłą atmosferę, dzięki której 
dzieci śmiało podchodziły do wojskowych, zadawały pytania, oglądały broń 
oraz podziwiały wszelkie akcesoria wojskowe. Gospodarze przygotowali dla 
gości dużo atrakcji, ale największą niespodzianką była wojskowa grochówka, 
którą przedszkolaki zjadły z apetytem.

Efekty podejmowanych działań:
 Zapoznanie dzieci z pracą żołnierzy oraz ich mundurem i sprzętem 

wojskowym,
 Budzenie szacunki dla pracy żołnierz,
 Rozwijanie uczuć patriotycznych,

W okresie odbywania stażu pełniłam  funkcje współorganizatora wycieczek w 
przedszkolu. W trakcie  odbywania stażu udało mi się zorganizować następujące
wyjścia, wyjazdy i wycieczki.

Rok 2015/2016
Wycieczki, wyjścia i spacery bliższe:



- Spacer do najbliższego przejścia dla pieszych
        - Spacer do parku

- Wyjście na cmentarz
- Wyjście do Muzeum Kolei Wąskotorowej
- Wyjście do Miejskiego Ośrodka Kultury
- Wycieczka piesza do Biblioteki Miejskiej
- Wyjście do Szkoły Podstawowej nr 2
- Wycieczka piesza do sklepu, piekarni i apteki

Wycieczki dalsze:
- Wycieczka do Warszawy  na koncert do Filharmonii Narodowej
- Wycieczka  do „Happy Parku” w Płocku
- Wycieczka do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
- Wycieczka do Płocka – wizyta w zoo, rejs statkiem
- Wycieczka autokarowa do Nieborowa

Ponadto moi wychowankowie w roku szkolnym 2015/2016 wzięli udział w 
letniej i zimowej Olimpiadzie Przedszkolaków organizowanej pod patronatem 
Burmistrza Miasta Sochaczewie oraz uroczystościach obchodach Dni 
Sochaczewa, prezentując występy artystyczny pt:” Kolorowy Świat”. 

Rok 2016/2017
Wycieczki, wyjścia i spacery bliższe:

- Wyjście do Szkoły Podstawowej nr 2
- Wycieczka piesza do sklepu, piekarni i apteki
- Wyjście do pizzerii na warsztaty robienia pizzy
- Wyjście do Muzeum Kolei Wąskotorowej
- Wyjście do gabinetu stomatologicznego
- Wyjście do Miejskiego Ośrodka Kultury
- Wycieczka piesza do Biblioteki Miejskiej

Wycieczki dalsze:
- Wycieczka do Warszawy do Fabryki Czekolady
-  Wycieczka do Warszawy Fabryki Bombki
-  Wyjazd do Żelazowej Woli
-  Wyjazd do teatru do Płocka na spektakl pt: „Kot w butach”

W roku szkolnym 2015/2016 moi wychowankowie  również wzięli udział w 
letniej i zimowej Olimpiadzie Przedszkolaków organizowanej pod patronatem 



Burmistrza Miasta Sochaczewie oraz uroczystościach obchodach Dni 
Sochaczewa, prezentując występy artystyczny pt:” Roztańczone Przedszkolaki”.

Rok 2017/2018
Wycieczki, wyjścia i spacery bliższe:

- Spacer do najbliższego przejścia dla pieszych
        - Spacer do parku

- Wyjście na cmentarz
- Wyjście do Muzeum Kolei Wąskotorowej
- Wyjście do Miejskiego Ośrodka Kultury

Rok 2018/2019
Wycieczki, wyjścia i spacery bliższe:

- Wycieczka piesza do sklepu
- Wyjście do pizzerii na warsztaty robienia pizzy
- Wyjście do Muzeum Kolei Wąskotorowej
- Wyjście do Miejskiego Ośrodka Kultury
- Wycieczka piesza do Biblioteki Miejskiej

Wycieczki dalsze:
-  wycieczka do Jednostki Wojskowej  w Bielicach
-  Wyjazd do Żelazowej Woli
-  Wycieczka  do „Happy Parku” w Płocku

Ponadto w przedszkolu zostały zorganizowane dla dzieci z mojej grupy 
warsztaty mydlarskie, a w celu uświadomienia dzieciom zasad zdrowego 
żywienia odbyło się spotkanie z dietetykiem. Dzieci wzięły udział w 
galaktycznej przygodzie w mobilnym planetarium.
Obejrzały również przedstawienia Miejskim Ośrodku Kultury spektakl pt: 
„Baśnie z różnych stron świata”, w tatrze w Płocku przedstawienie pt: „Jaś i 
Małgosia”, a także teatrzyk w wykonaniu teatru „Narwal” oraz teatrzyk 
ekologiczny. Brały aktywny udział w spektaklu pt: „Trzy świnki” 
zorganizowanym w MOK
Dzięki moim staraniom w przedszkolu były realizowane założenia 
ogólnopolskich programów i kampanii edukacyjnych: „ Akademia Aquafresh”, 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” oraz 
kampania „Cała Polska czyta dzieciom”  i „ Dbamy o Język Polski”,.
Efekty podejmowanych działań:
• Realizacja niektórych treści podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego.



• Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat kina i teatru.
• Nauka kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

W czasie stażu wykonywałam również dodatkowe zadania powierzone przez 
dyrektora przedszkola. 
W roku szkolnym 2015/2016, byłam osobą odpowiedzialną za wystrój sali oraz 
szatni. Do moich obowiązków należało systematyczne tworzenie i zmienianie 
dekoracji zgodnie z następującymi porami roku i istotnymi wydarzeniami w 
życiu przedszkola. 
Byłam też odpowiedzialna za przedszkolną biblioteczkę. Dokonałam 
aktualizacji zbiorów bibliotecznych w formie papierowej.
Efekty podejmowanych działań:
• Rozwijanie własnej kreatywności i pomysłowości.
• Możliwość poszukiwania nowych technik artystycznych.
• Korzystanie z różnych dostępnych czasopism i literatury fachowej.

W okresie stażu uczestniczyłam w różnych formach promocji przedszkola w 
środowisku lokalnym poprzez następujące występy okolicznościowe i 
prezentacje:
• Występ taneczny podczas Dni Sochaczewa (2016, 2017)
• Występ artystyczny dla dziadków i osób starszych z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. (grudzień 2015 r. )
• Występ taneczny w „SPAM” organizowanym przez MOK w 
Chodkowie (2016, 2017)
Efekty podejmowanych działań:
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
• Oswojenie przedszkolaków z występami przed szerszą publicznością.
• Nabycie pewności siebie u dzieci przez prezentację swoich umiejętności.

Przyczyniłam się i wzięłam aktywny udział w organizacji uroczystości 35- lecia 
Miejskiego Przedszkola nr 7 im. M. Montessori w Sochaczewie.
Uroczystość miała na celu promocje przedszkola i jego osiągnięć w środowisku 
lokalnym. Prezentacje działalności i twórczości dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zapoznanie z historia. Ożywienie działalności kulturowo- oświatowej, 
integracje środowisk przedszkolnych i promowanie dorobku artystycznego 
placówki.
Przygotowując z koleżankami te uroczystość podjęłam wiele istotnych działań:
- opracowałam scenariusz uroczystości
- uczestniczyłam w przygotowaniu scenografii
- uszyłam dzieciom stroje na występ



- przygotowałam z grupą 5-cio i 6-cio latków program artystyczny pt: 
„Przedszkole- wymarzone miejsce moje”
Uroczystość miała na celu nie tylko promocje przedszkola w środowisku 
lokalnym, ale także;
- integracje oddziałów przedszkolnych
- rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
- osobista satysfakcje umiejętności organizacyjnych

Opracowałam i realizowałam programy i projekty edukacyjne  których byłam 
autorką:

 Projekt edukacyjny „ Książka moim Przyjacielem”
 Program logopedyczny ”Duża żabka nad sadzawką napotkała 

żuczka”.
 programu profilaktycznego „Wychowanie dziecka do bezpiecznego

i zdrowego stylu życia” .
Przygotowane przeze mnie programy i projekty edukacyjne miały na celu 
doskonalenie mojej pracy oraz podwyższenie jakości pracy przedszkola w 
którym pracuję.
Dzięki moim staraniom w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Sochaczewie 
realizowane były ogólnopolskie programy i kampanie edukacyjne. Wymieni tu 
należy projekty: 

 Cała Polska Czyta Dzieciom
 Kubusiowi Przyjaciele Natury
 Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 Akademia Przedszkolaka którego celem jest poszerzenie wśród dzieci 

wiedzy na temat zawodów (2015/2016r.)
 Akademia Przedszkolaka którego celem jest poszerzenie wśród dzieci 

wiedzy na temat pór roku 
 Logopedycznym „ Dbamy o Język Polski”, którego celem jest wsparcie 

rozwoju prawidłowej mowy dzieci (2015/2016r.)
 Logopedycznym „ Dbamy o Język Polski”, którego celem jest 

kształtowanie prawidłowej mowy dzieci- głoski szumiące sz, cz, ż, dż 
(2016/2017r.)

Efekty podejmowanych działań:
• Urozmaicenie zajęć poprzez nową tematykę.
• Zwrócenie uwagi na zagadnienia istotne dla dziecka.
• Wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci.
• Rozwijanie empatii i szacunku do otaczającego świata.
• Zaangażowanie przedszkola w akcję ogólnopolską.
• Propagowanie zdrowego trybu życia w rodzinach.



• Kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
• Rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nim.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, we współpracy z innymi osobami, 
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Ponadto podczas stażu nawiązałam współpracę z następującymi instytucjami:

- współpracowałam z Urzędem Miasta i Gminy w Sochaczewie.
Moi wychowankowie brali udział w licznych konkursach, uroczystościach i 
imprezach okolicznościowych objętych patronatem Burmistrza Miasta.
Efekty podejmowanych działań:
• Rozwijanie kreatywności u dzieci.
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

-  współpracowałam  z pracownikami komendy policji.
Celem podjęcia współpracy z pracownikami komendy policji było:
• poznawanie znaczenia pracy policjanta,
• poznawanie zakresu zadań wykonywanych przez policjanta,
• poznawanie zasad ruchu drogowego, w szczególności – ruchu pieszego,
• poznanie pracy psa policyjnego.

- współpracowałam z pracownikami straży pożarnej .
Celem podjęcia współpracy z pracownikami straży pożarnej było:
• poznawanie znaczenia pracy strażaka,
• poznawanie zakresu zadań wykonywanych przez strażaka.

- w roku szkolnym 2015/2016 i  2016/2017 współpracowałam z  Szkołą 
Podstawową nr II w Sochaczewie. Byliśmy uczestnikami wielu uroczystości, 
imprez okolicznościowych i konkursów organizowanych w Szkole. W ciągu 
całego roku aktywnie braliśmy udział w projekcie edukacyjnym „Cztery pory 
roku w dwójce”.
 Efekty podejmowanych działań:
• Nawiązanie współpracy poza przedszkolnej.
• Oswojenie przedszkolaków ze szkołą.
• Poznanie nauczycieli ze szkoły.

- na bieżąco współpracowałam i współpracuje z przedszkolną panią logopedą w 
zakresie wspomagania terapii prowadzonej przez nią. Z roku na rok można 



zaobserwować w przedszkolu zwiększającą się liczbę dzieci z wadami wymowy.
Dzięki współpracy z logopedą mogłam stosować w codziennej pracy ćwiczenia 
doskonalące mowę.
Efekty podejmowanych działań:
• Wzbogacanie swojej wiedzy z dziedziny logopedii.
• Stosowanie jej w praktyce.
• Kształtowanie nawyku poprawnej wymowy u dzieci.

Moi wychowankowie bardzo chętnie brali udział w konkursach plastycznych 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, w których zawsze zajmowali 
wysokie lokaty i otrzymywali nagrody rzeczowe. Udział w tych konkursach 
wpłynął na rozwój zdolności artystycznych u dzieci. Dzieci promowały także 
przedszkole w środowisku lokalnym.

 Chętnie i często uczestniczyliśmy w projektach i wystawach 
przygotowywanych w Centrum Edukacyjnym Sochaczewskiego Muzeum Kolei 
Wąskotorowej. Dzięki temu dzieci miały możliwość obejrzenia min: Makiety 
dworca z czekolady.

 Wzięliśmy udział w wielu konkursach organizowanych przez Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Szczególnie ważny był dla nas udział 
w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Efektem czego było rozwijanie 
własnej kreatywności i pomysłowości oraz możliwość poszukiwania nowych 
technik artystycznych.

 Udało nam się również uczestniczyć w bardzo ciekawych projektach 
edukacyjnych na terenie Muzeum Fryderyka Chopina w żelazowej Woli.

W Szkole Muzycznej dzieci miały możliwość obejrzenia koncertów na żywo. 
Brały udział w lekcjach przybliżających dzieciom świat muzyki i dźwięku.

W okresie stażu współpracowałam także z wydawnictwem MAC oraz WSiP, z 
racji tego, że korzystałam z książek dla dzieci z tych wydawnictw. 
Przedstawicielki na bieżąco informowały mnie o wszelkich nowościach 
wydawniczych i zmianach, chętnie służyły wsparciem i pomocą. 
Efekty podejmowanych działań:
• Śledzenie nowości wydawniczych.
• Korzystanie z ciekawych pomocy dydaktycznych.



§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, 
wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki pracy w 
przedszkolu

W pracy nauczyciela ważne jest, by umiejętnie rozpoznawać i rozwiązywać 
problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne, które dostrzegamy w grupie 
wychowanków. 
Spełniając wymogi kwalifikacyjne skonstruowałam opracowanie dwóch 
zdiagnozowanych przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i 
rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo –
opiekuńczych. Dołączam dwa z nich, które udało mi się pozytywnie rozwiązać :
1. Opis i analiza problemu edukacyjno-wychowawczego dziecka 
nadpobudliwego psychoruchowo. 
2. Opis i analiza problemu wychowawczego związanego z nieśmiałością u 
dziecka.
Wprowadziłam propozycje rozwiązań i zastosowałam środki zaradcze.
Efekty podjętych działań:
• Rozwijanie umiejętności dostrzegania, określania, wprowadzania rozwiązań i 
środków zaradczych .
• Pozyskanie do współpracy rodziców dziecka – wspólne wypracowanie i 
realizowanie założeń pomocy dziecku.
• Satysfakcja z pozytywnych efektów podejmowanych działań.

PODSUMOWANIE
Okres stażu przysporzył mi wielu osobistych i zawodowych osiągnięć oraz 
sukcesów w zakresie budowania relacji między dziećmi, nauczycielami i 
rodzicami. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się 
dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim 
jestem pedagogiem i wychowawcą.
Kończąc swoje sprawozdanie dochodzę do wniosku, że zadania które sobie 
postawiłam w planie rozwoju, zostały przeze mnie zrealizowane. Część 
przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych w ciągu tych trzech lat z 
pewnością będę kontynuowała, ponieważ przynosiły one pozytywne efekty. 
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam doskonalić swoje 
kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań. Uważam że 
moja praca, wysiłek i podejmowane przeze mnie działania, przyczyniły się do 
podniesienia jakości pracy własnej, do mojego osobistego rozwoju. Zwiększyły 
ofertę edukacyjną przedszkola, wpłynęły na poprawę jakości jego pracy i 
promocję w środowisku lokalnym. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i 
powinnam się wiele nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia 
przede mną nowe wyzwania i zadania.



Data sporządzenia 02.05.2019
Sporządziła: 
Gabriela Jasińska- Duda

 (data złożenia sprawozdania z realizacji stażu)
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