
         

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Maria Erdanowska

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne

Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Okres trwania stażu: 01.09.2017r. – 31.05.2020r. 

Akty prawne:
 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Rozdział 3a, awans 

zawodowy nauczycieli)
(Dz. U. z 2014r., poz. 191)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w 
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
(Dz. U. z 2013r., poz. 393)



§ 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

podnoszenie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania do
realizacji

Formy realizacji Termin
realizacji

Dowody
realizacji

1. Poznanie procedury 
awansu zawodowego 

 Zapoznanie się z 
aktualnymi przepisami 
prawa oświatowego 
dotyczącego awansu 
zawodowego

 Opracowanie planu 
rozwoju zawodowego

Wrzesień 
2017r.

Wrzesień  
2017r.

Sformułowanie 
wniosku o 
rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju 
zawodowego

2. Dokumentowanie 
realizacji 
planu rozwoju 
zawodowego

 Gromadzenie 
dokumentacji, 
świadectw, dyplomów,
scenariuszy, 
konspektów, planów i 
innych dokumentów

Na bieżąco „Teczka stażysty”

3. Sporządzenie opisu i 
analizy efektów z 
realizacji planu 
rozwoju zawodowego

 Opracowanie 
zgromadzonej 
dokumentacji, analiza 
osiągniętych wyników,
sformułowanie 
wniosków

Zakończeni
e stażu

Opis i analiza 
efektów z 
realizacji planu 
rozwoju 
zawodowego

4. Poszerzanie wiedzy i 
umiejętności w 
procesie aktywnego 
udziału w 
wewnątrzprzedszkoly
m i zewnętrznym 
doskonaleniu

 Aktywny udział w 
tworzeniu 
dokumentacji 
przedszkolnej

 Udział w pracach Rady
Pedagogicznej, 
szkoleniowej oraz 
współpraca z całym 
gronem 
pedagogicznym 

 Systematyczny udział 
w różnych formach 
doskonalenia 

Cały okres 
stażu

Według 
potrzeb

Cały okres 
stażu

Potwierdzenie 
dyrektora 
placówki

Protokoły z Rad

Zaświadczenia, 
dyplomy, itp.



zawodowego 
umożliwiających 
poszerzenie zakresu 
działań edukacyjnych, 
wychowawczych i 
opiekuńczych 
(warsztaty, szkolenia, 
kursy)

5. Samodzielne 
studiowanie literatury 
pedagogicznej oraz 
interesujących 
artykułów w 
czasopismach 
pedagogicznych, 
poszukiwanie nowości 
pedagogicznych

 Lektura i analiza 
literatury i prasy 
fachowej, wymiana 
doświadczeń

Na bieżąco Wykaz 
bibliografii

6. Stosowanie 
różnorodnych metod 
pracy. Uatrakcyjnienie 
i wzbogacenie zajęć 
poprzez stosowanie 
różnych metod pracy

 Prowadzenie zajęć 
Metodą Dobrego 
Startu prof. M. 
Bogdanowicz

2 lata stażu Ankieta 
ewaluacyjna dla 
rodziców

7. Udział w konkursach 
międzyprzedszkolnych 

 Przygotowanie 
dzieci do 
konkursów

Według 
potrzeb

Dyplomy, 
nagrody dla 
placówki

8. Prowadzenie kącika 
fotograficznego dla 
rodziców:
„Z życia grupy”

 Umieszczanie zdjęć 
z imprez 
organizowanych w 
przedszkolu jak i 
poza nim (za zgodą 
rodziców)

Okres stażu Płyty CD dla 
rodziców

9. Prowadzenie tablicy 
informacyjnej dla 
rodziców

 Redagowanie i 
umieszczanie 
ogłoszeń dla 
rodziców oraz 
eksponowanie 
ciekawych 
artykułów

Okres stażu Ogłoszenia, 
artykuły

10. Podjęcie działań 
promujących 
przedszkole  w 
środowisku lokalnym

 Realizacja form 
promocji

Na bieżąco Zdjęcia, artykuły 
w lokalnych 
gazetach



11. Czynny udział w 
pracach zespołów 
samokształceniowych

 Włączenie się w 
przebieg prac 
zespołów 
samokształceniowy

Według 
potrzeb

Sprawozdania,
ankiety

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i

komunikacyjnej

1. Zastosowanie 
technologii 
komputerowej

 Opracowanie planu 
rozwoju oraz 
dokumentacji awansu
zawodowego

 Wykorzystanie 
komputera do ankiet,
kwestionariuszy, 
scenariuszy zajęć i 
uroczystości, 
zaproszeń, 
podziękowań, 
dyplomów

 Przygotowanie 
pomocy 
dydaktycznych

 Prowadzenie 
dokumentacji pracy 
zawodowej

Według 
potrzeb 

Cały okres
stażu

Cały okres
stażu

Według 
potrzeb

Plan rozwoju

Wymienione 
materiały

Pomoce

Potrzebne 
dokumenty

2. Korzystanie z 
technologii 
komunikacyjnej

 Wyszukiwanie i 
przetwarzanie 
informacji z Internetu 
na potrzeby własnej 
pracy z dziećmi

 Umieszczanie własnych 
publikacji na stronach 
www

 Wykorzystywanie 
serwerów edukacyjnych
w celu wymiany 
poglądów i doświadczeń
związanych z 
wychowaniem 
przedszkolnym i 

Według 
potrzeb

Według 
potrzeb

Cały okres
stażu

Własne karty 
pracy

Potwierdzenie 
publikacji na 
stronach www

Potwierdzenie 
na stronach 
www



awansem zawodowym

3. Poszerzanie wiedzy 
informatycznej i 
wykorzystywanie jej
w codziennej pracy

  Samokształcenie w 
zakresie obsługi 
komputera

Cały okres
stażu

 § 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 kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego

doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Udział w 
wewnętrznym 
doskonaleniu 
nauczycieli

 Czynny udział w 
szkoleniach

Według 
potrzeb

Zaświadczenia

2. Czynny udział w 
pracach zespołów 
Rady Pedagogicznej

 Udział w spotkaniach
zespołu, współpraca z
nauczycielami, 
wspólne 
rozwiązywanie 
problemów

Zgodnie z 
terminami 
posiedzeń 
Rady 
Pedagogicznej

Zapisy 
protokołów

3. Prowadzenie zajęć 
koleżeńskich dla 
nauczycieli

 Organizacja i 
prowadzenie zajęć 
otwartych dla 
zainteresowanych 
nauczycieli, 
omówienie, analiza, 
ewaluacja

Cały okres 
stażu

Scenariusze 
zajęć

4. Opracowanie i 
udostępnienie do 
wykorzystania 
przez innych 
nauczycieli 
materiałów 
dydaktycznych

 Opracowanie 
scenariuszy i innych 
materiałów, dzielenie
się wiedzą zdobytą na
kursach, wymiana 
doświadczeń z 
nauczycielami

Cały okres 
stażu

Przykładowe 
materiały



5. Przygotowanie i 
wygłoszenie 
referatu 
szkoleniowego dla 
nauczycieli w 
ramach WDN

 Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
szkolenia w ramach 
samokształceniowej 
Rady Pedagogicznej 

3 referaty 
podczas stażu

Treść referatu

6. Udzielanie 
informacji 
studentom 
odbywającym 
praktykę w 
przedszkolu

 Opieka nad 
studentem 
odbywającym 
praktykę

Według 
potrzeb

Podpisy w 
dzienniczku 
studenta

7. Opracowywanie 
publikacji

 Opracowywanie i 
publikowanie 
własnych materiałów 
związanych z 
wykonywaną pracą 
na portalach 
edukacyjnych

Według 
potrzeb

Portale 
edukacyjne

8. Organizowanie 
imprez otwartych i 
imprez 
okolicznościowych 
dla rodziców

 Opracowywanie 
scenariuszy, 
prowadzenie zajęć 
otwartych i imprez 
okolicznościowych

Cały okres 
stażu

Zdjęcia 
scenariusze

§8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych, lub innych związanych

odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w
sprawach nieletnich

1. Wprowadzenie 
innowacji 
pedagogicznej
Gry planszowe 

 Opracowanie i 
realizacja założeń 
innowacji według 
ustalonego 
harmonogramu

Rok szkolny 
2017/2018

Program 
innowacji 
zatwierdzony 
przez Radę 
Pedagogiczną i 
dyrektora

2. Opracowanie i 
wdrożenie 
autorskiego 
programu o agresji

 Przeciwdziałanie 
agresywnym 
zachowaniom u dzieci 
w wieku 
przedszkolnym  

Rok szkolny 
2017/2018

Program 
autorski 
zatwierdzony 
przez Radę 
Pedagogiczną i 



dyrektora 
placówki

3. Opracowanie i 
wdrożenie 
własnego programu
edukacji 
matematycznej 
„Lubię 
matematykę”

 Realizacja programu 
według ustalonego 
planu pracy

Rok szkolny 
2018/2019

Plan programu

§ 8. ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Współprowadzenie 
kółka tanecznego

 Organizowanie 
zajęć dla dzieci w 
formie różnych 
tańców

Rok szkolny
2017/2018

Plan kółka, 
zdjęcia

2. Rozpoczęcie studiów 
podyplomowych w 
zakresie 
katechetyczno - 
teologicznym

 Poszerzenie 
kompetencji i 
umiejętności, które 
wykorzystam w 
praktyce 
zawodowej

2 lata Zaświadczenie 
ukończenia 
studiów 
podyplomowych

3. Udział w konkursach 
i olimpiadach

 Przygotowanie 
dzieci do 
konkursów i 
olimpiad

Okres stażu Zdjęcia dyplomy

4. Udział w 
ogólnopolskiej 
kampanii „Cała 
Polska czyta 
dzieciom”

 Kształcenie 
umiejętności 
słuchania ze 
zrozumieniem

 Zachęcanie 
rodziców i innych 
nauczycieli do 
głośnego czytania

Cały okres 
stażu

Cały okres 
stażu

Zdjęcia

Zdjęcia, 
informacje w 
kronice 
przedszkolnej

5. Udział w akcjach 
charytatywnych i 
społecznych

 Zachęcanie i 
motywowanie do 
udziału w akcjach

Cały okres 
stażu

Zdjęcia

6. Udział w 
ogólnopolskich 
programach 

 Ogólnopolski 
Program Edukacji 
Zdrowotnej 

Okres stażu Zdjęcia



edukacyjnych „Akademia 
Aquafresh”

 Program 
edukacyjny 
„Mamo, tato, wolę 
wodę!”

Okres stażu Zdjęcia

7. Organizacja 
wycieczek 
przedszkolnych

 Organizowanie 
wyjazdów i 
wycieczek 

Według 
potrzeb

Karty wycieczek

8
. 

Poszerzenie dostępu
do kultury i sztuki

 Wyjazdy do kina i 
teatru

Według 
potrzeb

Zdjęcia

9. Udział w różnych 
formach 
doskonalenia 
zawodowego

 Aktywny udział w 
kursach 
doskonalących, 
konferencjach 
metodycznych i 
warsztatach 
wynikających z 
potrzeb przedszkola

Okres stażu Zaświadczenia

§ 8. ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi

osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z 
rodzicami. 
Zachęcanie 
rodziców do 
aktywnego 
uczestnictwa w 
życiu przedszkola

 Zajęcia otwarte, 
uroczystości 
przedszkolne, 
wycieczki 
przedszkolne, zebrania 
z rodzicami, tablica 
informacyjna

Cały okres 
stażu

Scenariusze, 
listy 
obecności, 
zdjęcia

2. Współpraca z 
organizacjami 
działającymi na 
rzecz edukacji i 
innych instytucji 

 Nawiązanie współpracy
z Policją, Ośrodkiem 
Zdrowia. Strażą 
Pożarną, i innymi 
przedszkolami na 

Okres stażu Zdjęcia z 
wizyt, z 
gośćmi



terenie miasta

 Udział w konkursach i 
wystawach 
organizowanych przez 
różne instytucje

Okres stażu Zdjęcia z wizyt

3. Współpraca  z 
Poradnią 
Psychologiczno – 
Pedagogiczną 
(psychologiem, 
logopedą, 
pedagogiem)

 Dbałość o zapewnienie 
fachowej opieki 
diagnozującej rozwój 
dziecka

 Redagowanie opinii na 
temat funkcjonowanie 
dziecka

Według 
potrzeb

Według 
potrzeb

Opinie

Notatki 

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem

specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony

1. Dokonanie opisu i 
analizy rozwiązania 
przypadków 
dydaktyczno - 
wychowawczych

 Zdiagnozowanie 
wybranych problemów 
edukacyjnych lub 
wychowawczych

 Ustalenie metod pracy 
z dziećmi i opis 
podjętych działań

 Systematyczna praca 
nad rozwiązaniem 
problemu

 Wdrażanie 
oddziaływań 

 Uzyskane rezultaty i 
wnioski końcowe

Według 
potrzeb

Opracowane 
materiały

     

                                                                                                                 
Opracowała: Maria Erdanowska



Niniejszy plan, ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje, uwzględniając potrzeby placówki, w której 
nauczyciel odbywa staż, oraz potrzeby autora.


