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WYMAGANIE: 
 

& 7 ust.2 pkt.1 

 

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU 

PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE 

OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI  I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH 

DZIAŁANIACH 
 

 

Lp 

 

ZADANIE 

 

FORMY REALIZACJI 

 

TERMIN 

 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

 

1. Zapoznanie z procedurą 

awansu zawodowego 

 Analiza przepisów prawa 

oświatowego dotyczących 

uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego nauczyciela 

wrzesień 2017 Kserokopie, wydruki 

aktów prawnych, notatki 

 Złożenie wniosku o rozpoczęcie 

stażu 

wrzesień 2017 Kopia wniosku 

 Napisanie Planu Rozwoju 

Zawodowego 

wrzesień 2017 Plan Rozwoju 

Zawodowego 

 Założenie teczki „Awans 

zawodowy” 

wrzesień 2017 Teczka Awans 

Zawodowy 

 

2.  Nawiązanie współpracy 

z opiekunem stażu 

 Zawarcie kontraktu i omówienie 

zasad współpracy z opiekunem 

stażu 

wrzesień 2017 Kontrakt 

 Obserwowanie zajęć 

prowadzonych przez opiekuna 

stażu 

co drugi 

miesiąc 

Scenariusz zajęć 

notatki 

 Prowadzenie zajęć w obecności 

opiekuna stażu 

co drugi 

miesiąc 

Scenariusz zajęć 

 Analiza przeprowadzonych 

zajęć, omówienie słabych i 

mocnych stron 

co drugi 

miesiąc 

Notatki 

Arkusz słabych i 

mocnych stron 

3. Aktywne 

uczestniczenie w 

działalności Rady 

Pedagogicznej 

 Udział w szkoleniach w ramach 

Wewnątrzprzedszkolnego 

Doskonalenia Zawodowego 

Według 

harmonogramu 

posiedzeń 

Refleksje dotyczące 

uzyskiwanych efektów 

zastosowania zdobytej 

wiedzy w praktyce 



 Opracowanie i przedstawienie na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

tematów wynikających z potrzeb 

funkcjonowania placówki 

 

Według potrzeb 

i 

harmonogramu 

posiedzeń 

Opracowania tematu, 

materiały pomocnicze 

 Przygotowanie i 

przeprowadzenie szkolenia Rady 

Pedagogicznej 

 

 Opracowanie szkolenia, 

materiały dla Rady 

Pedagogicznej 

4. Tworzenie i 

doskonalenie własnego 

warsztatu pracy 

 Tworzenie i wykorzystywanie 

materiałów i pomocy 

dydaktycznych w celu 

podnoszenia poziomu 

atrakcyjności zajęć 

dydaktycznych 

 

cały okres stażu pomoce dydaktyczne, 

zdjęcia 

5. Prowadzenie 

dokumentacji w sposób 

obowiązujący w 

przedszkolu 

 Dokonywanie na bieżąco 

wpisów do dziennika zajęć, 

uwzględniając obowiązujący 

harmonogram dnia pobytu 

dziecka w przedszkolu 

 

cały okres stażu Przykłady wpisów w 

dzienniku 

 Opracowywanie planów 

miesięcznych z uwzględnieniem 

Podstawy Programowej, jak i 

Koncepcji Pracy Przedszkola 

„Promyczek” 

 

co drugi tydzień Plany miesięczne 

 Prowadzenie obserwacji 

pedagogicznej dzieci i diagnozy 

przedszkolnej 

cały okres stażu Wnioski  

 Opracowywanie Planów Działań 

Wspierających dla dzieci 

wymagających wsparcia oraz dla 

dzieci uzdolnionych 

 

cały okres stażu Plany Działań 

Wspierających 

6. Uczestniczenie w 

różnych formach 

doskonalenia 

zawodowego 

podnoszących 

kwalifikacje, 

kompetencje i 

umiejętności. 

 Czytanie literatury fachowej o 

tematyce pedagogicznej i 

psychologicznej 

cały okres stażu Spis przeczytanych 

pozycji, notatki 

 Obserwowanie zajęć i 

uroczystości prowadzonych 

przez innych nauczycieli 

dwa razy w 

roku 

Scenariusze zajęć, 

uroczystości 

 Aktywne uczestniczenie w 

zewnątrzprzedszkolnych 

formach doskonalenia 

zawodowego  

cały okres stażu Notatki, Zaświadczenia 



7. Realizacja projektów i 

programów 

edukacyjnych w 

przedszkolu. 

 Koordynowanie i realizacja 

Programu „Szkoła Promująca 

Zdrowie”, opracowanie planu 

działań na lata 2017-2020 

cały okres stażu Plan Działań Programu 

„Szkoła Promująca 

Zdrowie” 

Sprawozdanie z 

Realizacji Działań 

 Koordynowanie Programu 

„Szkolne i Przedszkolne 

Kampanie na rzecz ochrony 

klimatu” 

rok szkolny 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Plan Działań 

Sprawozdanie z realizacji 

Programu „Szkolne i 

Przedszkolne Kampanie 

na rzecz ochrony 

klimatu” 

 

 Koordynowanie Projektu 

edukacyjnego „Każdy 

przedszkolak dobrze wie, co 

powinien jeść, a czego nie” 

rok szkolny 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Projekt „Każdy 

przedszkolak dobrze wie, 

co powinien jeść, a czego 

nie” 

Plan Działań 

Sprawozdanie z realizacji 

Projektu „Każdy 

przedszkolak dobrze wie, 

co powinien jeść, a czego 

nie” 

 

 Opracowanie, realizacja i 

koordynowanie projektu 

edukacyjnego pt. „Jestem 

Polakiem i Europejczykiem” 

rok szkolny 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

Projekt „Jestem Polakiem 

i Europejczykiem” 

Plan Działań 

Sprawozdanie z realizacji 

Projektu „Jestem 

Polakiem i 

Europejczykiem” 

 

8.  Przygotowanie 

sprawozdania z 

realizacji Planu rozwoju 

zawodowego 

 Sporządzenie okresowego 

sprawozdania z realizacji zadań 

ujętych w Planie rozwoju 

zawodowego 

styczeń 2019 Okresowe sprawozdanie 

z realizacji zadań ujętych 

w Planie rozwoju 

zawodowego 

 

 Uporządkowanie i opracowanie 

zgromadzonych podczas trwania 

stażu dokumentów, materiałów, 

pomocy 

 

kwiecień 2020 Teczka awansu 

zawodowego 

 Opracowanie pisemnego 

Sprawozdania z przebiegu i 

realizacji stażu 

czerwiec 2020 Sprawozdanie z 

przebiegu i realizacji 

stażu 

 

 

 

 



WYMAGANIE: 
 

& 7 ust. 2 pkt. 2 

 

UMIEJETNOŚĆ UWZGLEDNIANIA W PRACY POTRZEB 

ROZWOJOWYCH DZIECKA, PROBLEMATYKI SRODOWISKA 

LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

I CYWILIZACYJNYCH 

 
 

Lp. 

 

 

ZADANIE 

 

FORMY REALIZACJI 

 

TERMIN 

 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

 

1. Umiejętność 

uwzględniania w pracy 

potrzeb rozwojowych 

dziecka 

 Prowadzenie obserwacji i 

diagnozy pedagogicznej w celu 

rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych dzieci 

 

cały okres stażu Wnioski z prowadzonej 

obserwacji, diagnozy 

 Opracowywanie i realizacja 

planów działań wspierających 

dla dzieci wymagających 

wsparcia oraz dla dzieci 

uzdolnionych 

 

cały okres stażu Plany działań 

wspierających 

 Stosowanie różnorodnych 

metod i form aktywizujących 

podczas pracy z dzieckiem z 

uwzględnieniem grupy 

wiekowej, różnic rozwojowych 

oraz zainteresowań 

 

cały okres stażu Scenariusze zajęć, 

zdjęcia 

 Przygotowywanie dzieci do 

udziału w konkursach 

plastycznych, recytatorskich, 

piosenki – rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień 

wychowanków 

 

cały okres stażu Podziękowania, dyplomy 

 Upowszechnianie wiedzy 

czytelniczej dzieci – współpraca 

z biblioteką – organizacja zajęć 

czytelniczych dla dzieci  

 

rok szkolny 

2017/2018 

2018/2019 

Zdjęcia 

 Upowszechnianie wiedzy o 

zdrowiu – współpraca z Diet-

Center – organizacja warsztatów 

„Profesor Zdrówko” 

 

cały okres stażu Sprawozdania 

Zdjęcia 



 Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Bydgoszczy (psycholog, 

pedagog, logopeda) w celu 

zapewnienia dzieciom i 

rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 

cały okres stażu Plan współpracy z 

Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną 

Sprawozdania z 

współpracy z PPP  

 Prowadzenie konsultacji i 

udzielania porad rodzicom w 

zakresie problemów 

wychowawczych z dzieckiem 

 

cały okres stażu Sprawozdania z dyżurów 

 Planowanie i realizacja 

współpracy z rodzicami - 

włączenie rodziców do pomocy 

w działaniach wychowawczo-

edukacyjnych i 

organizacyjnych: 

 Pomoc w 

zagospodarowaniu 

ogrodu ,,Ogród 

warzywny i owocowy” 

 Pomoc w 

zagospodarowaniu 

kącika przyrodniczo-

badawczego, 

muzycznego, 

plastycznego 

 Udział w akcjach 

organizowanych w 

przedszkolu 

 Udział w zbiórkach 

surowców wtórnych 

 

cały okres stażu Plan współpracy z 

rodzicami 

Sprawozdanie z 

współpracy z rodzicami 

 Organizacja teatrzyków dla 

dzieci z udziałem rodziców  

 

raz w roku 

szkolnym 

Zdjęcia 

 Organizowanie uroczystości 

typu: 

 Pasowanie na 

przedszkolaka, 

 Dzień Postaci z Bajek 
 Wigilia Przedszkolna 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Dzień Matki i Ojca 

 

Według 

kalendarza 

uroczystości  

Scenariusze uroczystości, 

zdjęcia 

2. Umiejętność 

uwzględniania w pracy 

problematyki 

 Współpraca z Urzędem Miasta 

w Bydgoszczy – Wydział 

Gospodarki Komunalnej i 

cały okres stażu Sprawozdania z akcji 



środowiska lokalnego 

oraz współczesnych 

problemów 

społecznych i 

cywilizacyjnych 

Ochrony Środowiska: 

 Organizacja Akcji 

,,Sprzątanie Świata” 

 Organizacja Akcji „Dni 

Ziemi” 

 Organizowanie Akcji 

„Godzina dla Ziemi” 

 Organizacja i 

koordynowanie akcji 

„Zbieramy nakrętki” w celu 

charytatywnym 

 

 Współpraca ze Szkołą 

Podstawową i środowiskiem 

lokalnym: 

 Zorganizowanie lekcji 

pokazowej dla grup 

starszych 

 Organizacja konkursu 

plastycznego przedszkole-

szkoła o tematyce 

zdrowotnej 

 Zapraszanie dzieci ze 

szkoły podstawowej na 

warsztaty organizowane w 

ramach projektu „Jestem 

Polakiem i 

Europejczykiem”, „Dni 

Ziemi” 

 

 

cały okres stażu Sprawozdania z działań 

 Współpraca z Domem Dziecka 

„Filipek” – organizacja zbiórek 

zabawek i przyborów szkolnych 

na Święta Bożego Narodzenia i 

Święta Wielkanocne 

 

cały okres stażu Zdjęcia 

 Współpraca z Fundacją 

„Partnerstwo dla środowiska” – 

propagowanie idei 

zrównoważonego rozwoju 

wśród wychowanków, rodziców 

i środowiska lokalnego: 

 Opracowanie planu 

współpracy, 

 Koordynowanie działań, 

 Opracowanie aplikacji o 

Certyfikat „Zielona 

Flaga” 

cały okres stażu Plan Współpracy z 

Fundacją 

Sprawozdanie z działań 

w ramach współpracy 

Aplikacja o Certyfikat 

„Zielona Flaga” 

 



WYMAGANIE: 
 

& 7 ust. 2 pkt. 3 

 

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII 

INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 
  

 

Lp. 

 

 

ZADANIE 

 

FORMY REALIZACJI 

 

TERMIN 

 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

 

1. Wykorzystanie 

komputera i innych 

narzędzi informatyki w 

pracy nauczyciela. 

 Posługiwanie się komputerem w 

celu:  

 opracowania 

dokumentów 

nauczyciela 

 scenariuszy zajęć 

 pomocy dydaktycznych 

 dyplomów  

 sprawozdań 

 prezentacji                

multimedialnych 

 

cały okres stażu Scenariusze zajęć, 

pomoce dydaktyczne, 

dyplomy, prezentacje 

 Korzystanie z komputerowych 

programów edukacyjnych, 

filmów w czasie zajęć 

zorganizowanych i dowolnych 

zabaw dzieci 

 

cały okres stażu Spis wykorzystanych 

programów 

komputerowych i płyt 

CD, 

zdjęcia 

 

 Opracowanie scenariuszy zajęć 

zawierających sposoby 

realizacji programów 

komputerowych, filmów 

edukacyjnych w pracy z 

dzieckiem 

 

cały okres stażu Scenariusze 

 Wykorzystywanie w pracy 

wychowawczo- dydaktycznej 

tablicy interaktywnej 

 

cały okres stażu Zdjęcia, scenariusze 

2. Wykorzystanie 

Internetu i komputera 
do czynności 

związanych z 

odbywaniem stażu na 

nauczyciela 

mianowanego 

 Wykorzystanie Internetu, jako 

źródła wiedzy w poznaniu i 
gromadzeniu wybranych 

przepisów i prawa oświatowego 

na temat awansu zawodowego 

 

wrzesień 2017 Wydruki rozporządzeń, 

aktów prawnych 

 Korzystanie ze stron MENiS, 

www.literka.pl,   

awans-zawodowy.org, 

cały okres stażu Wydruki artykułów 

http://www.literka.pl/


portaloswiatowy.pl 

www.publikacje.edu.pl, 

www.edux.pl  i innych. 

 

 Śledzenie zmian w przepisach 

prawa oświatowego 

dotyczącego awansu 

zawodowego nauczyciela. 

 

cały okres stażu Wydruki zmian w 

przepisach 

 Komunikowanie się za pomocą 

poczty elektronicznej z 

opiekunem stażu i innymi 

nauczycielami. 

 

cały okres stażu Wydruki poczty e-mail 

 Dokumentowanie przebiegu 

stażu 

 

cały okres stażu Dokumentacja stażu 

3. Publikacje w Internecie  Zamieszczenie w Internecie 

własnych publikacji 

(scenariusze zajęć, projekty, 

artykuły) 

 Zamieszczenie na stronie 

Kuratorium Oświaty publikacji 

promujących dobre praktyki 

realizowane w przedszkolu 

 

cały okres stażu Spis stron internetowych 

 

 

WYMAGANIE: 
 

& 7 ust.2 pkt. 4 

 

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, 

PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z 

ZAKRESU OSWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W 

SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 

ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ 

NAUCZYCIELA ZADAŃ 
 

 

Lp. 

 

 

ZADANIE 

 

FORMY REALIZACJI 

 

TERMIN 

 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

 

1. Aktualizacja wiedzy z 

pedagogiki, 

psychologii, dydaktyki 

poprzez aktywne 

samokształcenie. 

 Zapoznanie się z nowościami 

wydawniczymi z zakresu 

pedagogiki, psychologii, 

dydaktyki 

 

cały okres stażu Spis pozycji 

wydawniczych 

Notatki 

http://www.publikacje.edu.pl/
http://www.edux.pl/


 Korzystanie z zasobów 

biblioteki przedszkolnej 

 

cały okres stażu Spis pozycji 

Notatki 

 Korzystanie z publikacji i 

portali internetowych 

przeznaczonych dla nauczycieli 

 

cały okres stażu Spis stron internetowych 

Wydruki publikacji 

 Wykorzystanie wiedzy w pracy 

z dziećmi w wyniku analizy 

czasopism - ,,Bliżej 

przedszkola” ,,Przedszkole”, 

,,Wychowanie w przedszkolu” 

 

cały okres stażu Kserokopie artykułów 

 Udział w kursach, warsztatach 

służących poszerzeniu wiedzy z 

zakresu psychologii, pedagogiki 

 

cały okres stażu Zaświadczenia z form 

doskonalenia 

Notatki 

 Udział w konferencjach 

metodycznych wg ofert 

 

cały okres stażu Zaświadczenia z udziału 

w konferencjach 

2. Umiejętne stosowanie 

wiedzy do 

rozwiązywania 

bieżących problemów 

 Integrowanie grupy, 

rozwiązywanie zaistniałych 

konfliktów, zapobieganie agresji 

przez stosowanie metod 

relaksacyjnych oraz 

aktywizujących. 

 

cały okres stażu Wpisy w dzienniku 

Wykaz literatury i stron 

internetowych 

dotyczących tego 

zagadnienia 

 

3. Pedagogizacja 

rodziców w zakresie 

upowszechniania 

wiedzy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 Udostępnianie rodzicom 

informacji  nt.  ,,Jak mogę 

pomóc swojemu dziecku” 

„Dziecko nieśmiałe” „Rozwój 

emocjonalny dzieci” 

 

cały okres stażu Kserokopie artykułów z 

czasopism pozycji 

pedagogicznych 

 Opracowanie i publikacja w 

gazetce ,,Ekopromyczek” i na 

stronie internetowej przedszkola 

artykułów dotyczących spraw 

wychowawczych 

 

cały okres stażu Artykuły 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIE: 
 

& 7 ust. 2 pkt. 5 

 

UMIEJĘTNOŚC POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI 

SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA 

W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA 

SZKOŁY, WKTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ 
 

 

Lp. 

 

 

ZADANIE 

 

FORMY REALIZACJI 

 

TERMIN 

 

SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA 

 

1. Zastosowanie 

procedury awansu 

zawodowego 

 

 Analiza przepisów prawa 

dotyczących awansu 

zawodowego (Karta 

Nauczyciela, Prawo oświatowe, 

rozporządzenia) 

 

wrzesień 2017 Notatki 

 Napisanie planu rozwoju 

zawodowego 

 

wrzesień 2017 Plan rozwoju 

zawodowego 

 Napisanie sprawozdania ze 

stażu 

 

kwiecień 2020 Sprawozdanie z rozwoju 

zawodowego 

2. Zapoznanie się i 

przestrzeganie aktów 

prawnych dotyczących 

systemu oświaty 

 

 Systematyczna analiza aktów 

prawnych, m.in.: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe 

 

 Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 

marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania awansu 

zawodowego przez nauczycieli 

(Dz.U. poz. 393) 

 

 

cały okres stażu Notatki 

3. Poznanie dokumentacji 

funkcjonowania, 

organizacji i zadań 
przedszkola 

 Analiza dokumentacji 

przedszkola  

 Statut 
 Program rozwoju przedszkola 

na lata 2017/2020 

 Plan nadzoru pedagogicznego 

 Procedury (procedura 

organizacji wewnętrznego 

mierzenia jakości pracy 

wrzesień 2017 Notatki z analizy 

dokumentów 



przedszkola, procedura 

bezpieczeństwa dziecka w 

przedszkolu, procedura 

współpracy z rodzicami, 

procedura dotycząca 

obserwacji w przedszkolu, 

procedura dotycząca systemu 

obiegu informacji) 

 

 


