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

LP. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Poznanie procedury awansu 
zawodowego.

 analiza przepisów prawa 
oświatowego dotyczącego 
awansu zawodowego

 zapoznanie się z publikacjami 
dotyczącymi awansu 
zawodowego

 udział w różnych formach 
doskonalenia zawodowego na 
temat awansu zawodowego

 aktualizowanie wiedzy n/t 
awansu

IX 2016

IX 2016

cały staż

cały staż

wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
biblioteczka aktów 
prawnych
baza linków, notatki, 
zaświadczenia

2 Uaktualnianie zasad 
funkcjonowania  i organizacji 
zadań przedszkola

 analiza dokumentacji placówki: 
( Statut Przedszkola, Plan 
Rozwoju Przedszkola, Podstawy 
programowej, Programu 
wychowawczego i 

X 2016 biblioteczka dokumentów
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profilaktycznego przedszkola, 
Konwencji o Prawach dziecka, 
Przepisy BHP, programów 
autorskich i innowacji 
funkcjonujących w przedszkolu, 
regulaminów i innych 
dokumentów).

3 Doskonalenie warsztatu i 
metod pracy pedagogicznej

 udział w różnych formach 
doskonalenia zawodowego 
(kursy, warsztaty, konferencje 
metodyczne, itp.)

 udział i prowadzenie 
szkoleniowych rad 
pedagogicznych

 systematyczne śledzenie 
literatury metodycznej i 
dydaktycznej, korzystanie z 
zasobów biblioteki własnej, 
przedszkolnej i portali 
internetowych

 opracowanie pomocy 
dydaktycznych- karty pracy, 
gazetki itp.

cały staż

cały staż

cały staż

cały staż

zaświadczenia

potwierdzenie dyrektora

wykaz interesujących 
książek, wykaz stron 
internetowych

środki dydaktyczne

4 Samocena pracy własnej  ocena skuteczności własnych 
działań a w razie konieczności 
dokonywanie zmian w tych 
działaniach

cały staż notatka 
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5 Czynny udział  w tworzeniu 
dokumentacji przedszkola

 wpisy w dzienniku zajęć, 
założenie i prowadzenie zeszytu 
współpracy z rodzicami, 
miesięczne plany pracy itp.

 prowadzenie kart obserwacji 
diagnozujących stopień 
opanowania wiedzy i 
umiejętności przez uczniów

cały staż

IX i V każdego roku

wpisy w dzienniku zajęć
zatwierdzone plany 
miesięczne
plan współpracy z rodzicami
raporty
arkusze obserwacji
raporty z obserwacji i 
wnioski do dalszej pracy

6 Wykorzystanie nowatorskich 
metod i form pracy

 stosowanie w pracy metod 
aktywizujących i innowacyjnych.

 uczestniczenie w konkursach, 
przeglądach przedszkolnych, 
wystąpieniach, festiwalach, 
akcjach- rozwijanie zdolności 
muzycznych, plastycznych, 
recytatorskich i tanecznych 
dzieci

cały staż

cały staż

scenariusze zajęć

zaświadczenia

7 Współpraca z rodzicami i 
środowiskiem rodzinnym.

 opracowanie planu współpracy z
rodzicami

 prowadzenie spotkań 
grupowych z rodzicami

 konsultacje indywidualne z 
rodzicami

 informacje dla rodziców o 
zamierzeniach wychowawczo – 

cały staż

cały staż

cały staż

cały staż

plan współpracy

lista obecności
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dydaktycznych na tablicy 
ogłoszeń

 zajęcia otwarte dla rodziców
 organizowanie imprez 

okolicznościowych dla rodziców i
dziadków

 włączanie rodziców do 
organizowania i 
współuczestnictwa w 
uroczystościach przedszkolnych

 organizowanie spotkań  z 
rodzicami:   czytania  książek 
dzieciom przez rodziców; 
zajęcia przeprowadzone przez 
rodziców np. o interesujących 
zawodach 

cały staż

cały staż

cały staż

scenariusze zajęć

zdjęcia 

8 Współpraca ze środowiskiem 
lokalnym

 włączenie rodziców w życie 
przedszkola – 
współorganizowanie wycieczek 
do rożnych instytucji i miejsc, 
przygotowanie przedstawienia z 
okazji dnia dziecka

 podejmowanie działań służących
integracji grona pedagogicznego 
dzieci i rodziców – 
organizowanie uroczystości 
okolicznościowych, pikników 

cały staż

wg kalendarza 
imprez

cały staż

zdjęcia, karty wycieczek, 
scenariusze przedstawień

scenariusze imprez, zdjęcia

zaświadczenia

5



rodzinnych
 współpraca z instytucjami 

wspomagającymi prace 
wychowawcza i opiekuńczą, 
szczególnie z poradnia 
psychologiczno- pedagogiczną

 współpraca z logopedą
 współpraca z biblioteka oraz 

różnymi instytucjami

cały staż
cały staż

zdjęcia
zdjęcia

9 Przygotowanie projektu 
sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego

 uporządkowanie zgromadzonych
trwania stażu dokumentów, 
materiałów, pomocy, 
podsumowanie całości pracy w 
pisemnym sprawozdaniu

V 2019 sprawozdanie z realizacji 
planu rozwoju zawodowego

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

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania

1 Organizowanie warsztatu pracy
przy użyci techniki 
komputerowej

 wykonywanie pakietów 
edukacyjnych za pomocą 
komputera

 opracowywanie  dokumentów, 
sprawozdań, scenariuszy zajęć, 
planów, 

 przygotowywanie ogłoszeń, 
dyplomów, zaproszeń, 
podziękowań przy użyci 

cały staż

cały staż

cały staż

na bieżąco

zdjęcia, środki dydaktyczne, 
karty pracy
dokumentacja przedszkolna

dyplomy, ogłoszenia, 
podziękowania
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komputera
 gromadzenie niezbędnych 

przepisów oświatowych z 
Internetu

 wykorzystanie w pracy 
encyklopedii multimedialnych 
oraz Internetu

 korzystanie z internetowych 
publikacji innych nauczycieli 
odbywających staż

cały staż

cały staż

2 Współpraca w prowadzeniu 
strony internetowej 
przedszkola

 aktualizowanie strony 
internetowej przedszkola

cały staż strona przedszkola 
zamieszczona w Internecie

3 Wykorzystanie nośników 
audiowizualnych w trakcie 
pracy

 uzupełnianie i wzbogacanie 
własnego zestawu pomocy 
dydaktycznych (płyty CD, DVD – 
wykorzystywanie w pracy z 
dziećmi)

 relacjonowanie ważnych 
wydarzeń przedszkolnych za 
pomocą aparatu cyfrowego.

cały staż płyty DVD, CD, zdjęcia 

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-  § 8 ust. 2 pkt 3
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Lp. Zadania Formy  realizacji Terminy Sposób realizacji

1 Dzielenie się wiedzą i 
umiejętnościami z innymi 
nauczycielami

 prowadzenie zajęć koleżeńskich 
dla nauczycieli z przedszkola

 sprawowanie funkcji opiekuna 
stażu – pomoc w prawidłowym 
przebiegu stażu

 udostępnianie nauczycielom do 
wykorzystania w przedszkolu 
materiałów edukacyjnych: 
scenariuszy, kart pracy itp.

 wspólne rozwiazywanie 
problemów (podejmowanie 
decyzji, opracowywanie 
dokumentów)

 dzielenie się z koleżankami  
zdobytą wiedzą na kursach i 
szkoleniach oraz udostępnianie 
materiałów ze szkoleń

 polepszenie współpracy i 
wymiany doświadczeń

cały staż

na bieżąco

cały staż

na bieżąco

cały staż

cały staż

scenariusze,

potwierdzenie dyrektora

opracowane materiały

potwierdzenie współpracy 
przez innych nauczycieli

2 Prowadzenie szkoleń w ramach
WDN

 opracowanie i wygłoszenie 
referatów szkoleniowych dla 
nauczycieli na Radzie 
Pedagogicznej

cały staż referaty, potwierdzenia 
dyrektora
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3 Opracowanie i udostępnianie 
do wykorzystania przez innych 
nauczycieli materiałów 
dydaktycznych

 publikacja własnych prac w 
Internecie; udostępnianie 
swojego warsztatu pracy

cały staż zaświadczenia

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

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Sposób realizacji

1 Kształtowanie umiejętności 
autorskiego projektowania 
własnych działań

 opracowanie i wdrażanie  
własnych programów – 
dokonanie ewaluacji 
wdrożonych programów

cały staż programy lub inna 
dokumentacja z nimi 
związaną

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

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Sposób realizacji
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1 Diagnozowanie i rozwijanie 
zainteresowań dzieci

 stosowanie różnorodnych 
aktywnych metod i form pracy z 
uwzględnieniem różnic 
rozwojowych

 obserwacja dzieci na tle grupy
 rozmowy indywidualne z 

dziećmi i ich rodzicami
 organizowanie zajęć na 

interesujące dzieci tematy 

cały staż

cały staż
cały staż

cały staż

scenariusze zajęć

obserwacje

scenariusze zajęć

2 Praca z dziećmi ze 
specyficznymi trudnościami

 prowadzenie zajęć dydaktyczno -
wyrównawczych

cały staż
wg potrzeb

wpisy do dziennika
dokumentacja pracy z 
dzieckiem potrzebującym 
wsparcia

3 Praca z dzieckiem zdolnym  prowadzenie zajęć rozwijających 
uzdolnienia

  przygotowanie dzieci do 
różnorodnych konkursów

cały staż
wg potrzeb

dyplomy, podziękowania
dokumentacja pracy z 
dzieckiem zdolnym

4 Współpraca z różnymi 
instytucjami

 organizowanie wycieczek do 
różnych instytucji i miejsc

 współpraca z biblioteką – 
wycieczki do biblioteki, 
zapoznanie z praca bibliotekarza;
zainteresowanie dzieci książkami

 współpraca z mediateką – 
wycieczki do mediateki; 
zainteresowanie dzieci filmem

 współpraca z domem kultury – 
wycieczki na przedstawienia; 

cały staż adnotacje w dzienniku, 
zdjęcia
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zainteresowanie dzieci teatrem i 
literaturą

5 Organizowanie wycieczek poza 
teren przedszkola

 organizowanie wycieczek 
pieszych ( np. do parku, ogrodu, 
sklepu) i autokarowych 

 zapoznanie dzieci z najbliższym 
środowiskiem oraz instytucjami 
użyteczno- społecznymi 

cały staż

cały staż

adnotacje w dzienniku, 
zdjęcia

6 Promowanie przedszkola w 
środowisku lokalnym

 organizowanie i 
współorganizowanie 
uroczystości przedszkolnych, dni 
otwartych itp.

 zachęcanie dzieci do udziału w 
konkursach organizowanych w 
przedszkolu i poza placówką

cały staż

cały staż

zdjęcia, scenariusze 
przedstawień, imprez

dyplomy, podziękowania, 
zdjęcia

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami - § 8 ust. 2 pkt 4e

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Współpraca z Poradnią 
Psychologiczna – Pedagogiczną 

 kierowanie dzieci na konsultacje 
a następnie realizacja 
wytycznych

 zapraszanie pracowników 
poradni (psychologa) do 
prowadzenia prelekcji dla 

cały staż

cały staż

 opinie

potwierdzenia, protokoły
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rodziców oraz zajęć dla dzieci
 zasięganie porad i wskazówek 

specjalistów
 uczestnictwo w szkoleniach, 

prelekcjach organizowanych 
przez poradnię

wg potrzeb

cały staż zaświadczenia

2 Współpraca z logopedą  prowadzenie konsultacji z 
logopedą

 zapraszanie na prowadzenie 
zajęć z dziećmi

cały staż

cały staż

potwierdzenie współpracy, 
zdjęcia

3 Współpraca z Szkołą 
Podstawową

 zwiedzanie szkoły podstawowej
 udział dzieci w dniach otwartych
 ułatwienie dzieciom 

przedszkolnym przejścia w 
kolejny etap edukacji

cały staż
zgodnie z 
potrzebami

potwierdzenia, zdjęcia

4 Współpraca z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 organizowanie pomocy dla 
rodzin najuboższych, 
wielodzietnych lub 
niewydolnych wychowawczo

cały staż potwierdzenie współpracy

5 Współpraca z Policją, Strażą 
Miejską, Strażą Pożarną

 zapraszanie przedstawicieli 
(policji, straży miejskiej, straży 
pożarnej) na spotkania z dziećmi

 pogadanki, spotkania 
informacyjno-edukacyjne na 
temat bezpieczeństwa

 zwiedzanie pobliskiej Straży 
Pożarnej

cały staż
zgodnie z 
potrzebami

zdjęcia, podziękowania, 
potwierdzenia
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6 Współpraca z Biblioteką  cykliczne wizyty w bibliotece – 
rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych; zapoznanie z 
zawodem

cały staż
zgodnie z 
potrzebami

zdjęcia, podziękowania

7 Udział w różnych akcjach i 
zbiórkach

 udział w akcjach: „Cała Polska 
czyta dzieciom” itp.

 aktywny udział w 
organizowaniu: 
pomocy dla Fundacji „AKOGO” 
Ewy Błaszczyk, Hospicjum 
Gajusz, Krakowskiego Hospicjum
dla dzieci im. Ks. J. Tichnera, 
Wrocławskiego Hospicjum dla 
dzieci - poprzez akcje zbierania 
tekstyliów „Pomaganie przez 
ubranie”; akcji Książka (dla) 
przedszkolaka - Przedszkolnego 
punktu wymiany książek

 udział w zbiórkach: żywności dla 
zwierząt ze schroniska, 
makulatury, zużytych baterii, 
nakrętek od butelek, zabawek 
dla dzieci z oddziałów 
onkologicznych

cały staż
zgodnie z 
potrzebami

potwierdzenia, 
podziękowania, zdjęcia
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Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej - § 8 ust. 2 pkt 4f

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Sposób realizacji

1. Wdrażanie dzieci i rodziców do 
pracy na rzecz przedszkola

 pomoc rodziców w drobnych 
naprawach

 pozyskiwanie funduszy; 
finansowa lub rzeczowa pomoc 
rodziców w wyposażeniu 
przedszkola

 zadbany i sprawny sprzęt i 
pomoce dydaktyczne

cały staż
na bieżąco

potwierdzenie

2 Udział w wewnątrz 
przedszkolnych  imprezach 
integracyjnych

 współorganizowanie pikników 
rodzinnych, uroczystości 
okolicznościowych – wspólna 
zabawa, zaangażowanie dzieci i 
rodziców – integracja

 lepsze poznanie się (dzieci i 
rodziców), wywołanie miłej, 
radosnej atmosfery

 zapoznanie 3-latków z 
przedszkolem – dzień 
adaptacyjny dla dzieci 
nowoprzyjętych

cały staż zdjęcia, scenariusze zajęć, 
potwierdzenie

3 Angażowanie się w prace 
związane z wystrojem 

 dbanie o estetyczny wystrój 
przedszkola

cały staż
(wg potrzeb)

zdjęcia, potwierdzenie 
dyrektora
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przedszkola  wykonywanie dekoracji – sal, 
szatni

4 Uzyskiwanie dodatkowych 
osiągnięć w pracy zawodowej

 Otrzymywanie dodatków 
motywacyjnych, nagrody 
dyrektora

cały staż dyplomy

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i
rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony - § 8 ust. 2 pkt 5

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Sposób dokumentowania

1 Opis i analiza dwóch 
przypadków – rozpoznawanie i 
rozwiazywanie problemów 
edukacyjnych, wychowawczych
lub innych

 identyfikacja problemu
 geneza i dynamika zjawiska
 znaczenie problemu
 prognoza
 propozycja rozwiązania
 wdrażanie oddziaływań
 efekty oddziaływań

cały staż opis przypadków

 
Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu
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