PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Kawka
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa placówki: Przedszkole nr 17 w Chorzowie ul. Kasprowicza 1 41-503 Chorzów
Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Dobek
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2021 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2024 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn.
zm).

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających
procesowi uczenia się.

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

Doskonalenie warsztatu pracy w Uwzględnianie podczas planowania zajęć metod aktywizujących takich jak:
zakresie stosowania metod
ćwiczenia grafomotoryczne wg Hany Tymichowej; elementy metody aktywnego
aktywizujących
słuchania muzyki wg Batii Strauss; burza mózgów; metoda projektu, elementy
metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne; elementy gimnastyki twórczej
Rudolfa Labana; metoda czynnościowego nauczania matematyki wg koncepcji
prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej; techniki parateatralne; gry dydaktyczne;
elementy Pedagogiki zabawy Klazny;
Udział w szkoleniach dotyczących metod aktywizujących w przedszkolu
i poszerzenie wiadomości na temat metod aktywizujących;

TERMIN
przez cały okres stażu

w zależności od terminu
firmy szkoleniowej;

Poszerzanie umiejętności
stosowania narzędzi
informatycznych oraz
sporządzania i stosowania
narzędzi multimedialnych w
pracy dydaktycznej

Sporządzenie banku pomocy dydaktycznych i akcesoriów do pracy z dziećmi
metodami aktywizującymi;

przez cały okres stażu

Udział w szkoleniach dotyczących narzędzi informatycznych i multimedialnych
przydatnych w pracy nauczyciela przedszkola;

w zależności od terminu
firmy szkoleniowej;
przez cały okres stażu

Wykorzystywanie stron (platform) internetowych, oferujących narzędzia
informatyczne i multimedialne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
Poznanie i wykorzystanie platform e-learning;
Opracowywanie materiałów związanych z awansem zawodowym;
Uczestnictwo w szkoleniu na platformie teams pt: Planowanie rozwoju
zawodowego nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela
dyplomowanego;
Wykorzystywanie technologii komputerowej przy tworzeniu planów, programów,
sprawozdań, scenariuszy m.in.; aplikacje takie jak: Canva, Animoto itp.
Wykorzystywanie podczas zajęć materiałów dydaktycznych
opracowanych przy pomocy technologii komputerowej;

30.08.2021

w trakcie stażu

samodzielnie

Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych i informatycznych podczas zajęć
m.in.: mata do kodowania, aplikacja Audacity

Administrator zamkniętej grupy Publikowanie aktualnych wydarzeń przedszkolnych, relacji z zajęć itp.,
na Facebooku
dla rodziców dzieci, na zamkniętej grupie internetowej;

cały okres stażu

Komunikacja z nauczycielami

Komunikacja drogą elektroniczną z innymi nauczycielami w celu wymiany
informacji, wspólnego opracowywania materiałów dydaktycznych itp.;

cały okres stażu

Przekazywanie administratorowi informacji na stronę internetową przedszkola
nr 17 w Chorzowie/grupę na Facebooku

Redagowanie gazetki
przedszkolnej pt. „ Urwis”

Karty pracy dla dzieci, pedagogizacja rodziców z wykorzystaniem technologii
informacyjnej;

raz na kwartał

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

Prowadzenie zajęć otwartych dla Opracowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, szczególnie
nauczycieli
młodszych stażem: nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, oraz ich
omówienie;
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem na forum
zewnętrznym

Publikacja opracowanych przez siebie scenariuszy zajęć materiałów na
internetowych stronach dla nauczycieli;

TERMIN
1 godzina w każdym roku
stażu

1 raz w każdym roku stażu

Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniami członkami
Rady Pedagogicznej

Dzielenie się wiedzą uzyskaną na konferencjach i warsztatach podczas spotkań wg. harmonogramu spotkań
Rady Pedagogicznej;
Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie
Pedagogicznej;
Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji na temat obserwacji i diagnozy
dzieci (logopedycznych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zachowań
problemowych u dzieci itp); wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie
decyzji, opracowywanie dokumentów);

Udostępnianie własnych
materiałów; pomocy
dydaktycznych

Udostępnianie innym nauczycielom swoich planów zajęć, scenariuszy zajęć
i imprez, kart pracy oraz materiałów ze szkoleń i odbytych kursów;

przez cały okres stażu

Dzielenie się samodzielnie przygotowanymi dekoracjami, pomocami do zajęć,
ciekawą literaturą pedagogiczną;

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

Zdobycie i wykorzystanie
dodatkowych kwalifikacji
zawodowych i uprawnień ;

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: logopedia (na uczelni WSB
w Chorzowie), dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy;

VI 2022

podejmowanie działań na rzecz
doskonalenia warsztatu pracy

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, dostosowanych do potrzeb
nauczyciela: kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach;

w zależności od terminu firmy
szkoleniowej

Samodoskonalenie się poprzez przeglądanie stron internetowych poświęconych
zagadnieniom, związanych z wychowaniem przedszkolnym; czytanie fachowej
literatury;

w trakcie stażu

Współorganizowanie konkursów Organizacja konkursów dla dzieci i ich rodziców: m.in „Moja bajeczka”, konkursu
fotograficznego związanego z Chorzowem;

w każdym roku stażu

Opracowanie dokumentacji konkursowej (regulaminu, regulaminu jury, plakatu,
dyplomów itp.);

wg potrzeb

Przygotowanie wychowanków Prowadzenie obserwacji i diagnozy potrzeb i uzdolnień dzieci; udział
do konkursów, przeglądów
w przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach;

okres stażu

Organizowanie
i współorganizowanie
uroczystości przedszkolnych

Pomoc w przygotowaniach i aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych
takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Barbórka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka,
Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Występu na zakończenie
przedszkola;

w każdym roku stażu

Zorganizowanie ciekawych dni w swojej grupie lub przedszkolu np.:
- Dnia Matematyki
- Dnia Kropki
- Dnia Pluszowego Misia
- Andrzejek

III 2022
IX 2021
XI, w każdym roku stażu
XI, w trakcie stażu

- Dnia Pszczoły
- Tygodnia kolorów i Dnia tęczy
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach „Preorientacji zawodowej
w przedszkolu” np. spotkania z biathlonistą, muzykiem;

V 2022
w pierwszym roku stażu
w trakcie stażu

Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola związanych
z uroczystościami przedszkolnymi;
Poszerzenie współpracy
z rodzicami

Pogadanki z rodzicami/opiekunami dzieci na temat problemów wychowawczych,
zachowania dzieci w przedszkolu i poza nim; wspomaganie wychowawczej roli
rodziny poprzez realizację zadań programu wychowawczo – profilaktycznego;

cały okres stażu

Systematyczne podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców;
Angażowanie rodziców w życie przedszkola; udział w akcjach, projektach,
zajęciach otwartych, festynach;
Utworzenie Przedszkolnego kącika czytelniczego, wymienianie się ulubionymi
książkami wewnątrz grupy przedszkolnej;

w pierwszym roku stażu

Zapraszanie rodziców do czytania bajek w swojej grupie przedszkolnej;

w pierwszym roku stażu

Współpraca ze środowiskiem
lokalnym;

Wycieczki do przybytków kultury i sztuki (biblioteka, teatr, muzeum, kino,
„Górnośląski Park Etnograficzny„ w Chorzowie, itp.) oraz innych miejsc, instytucji
(np.: Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie)

w trakcie stażu

Uczestnictwo w projektach
i programach ogólnopolskich,
w tym w akcjach społecznych

Udział w ogólnopolskich programach i kampaniach edukacyjnych np.: III edycja
projektu: 20 minut dla matematyki; itp.

w pierwszym roku stażu

i charytatywnych

Reagowanie na potrzeby innych udział w akcjach społecznych i charytatywnych
np.: zbiórka surowców wtórnych; Góra grosza; itp.

w trakcie stażu

Współpraca ze specjalistami
w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej:
psychologiem, terapeutą,
logopedą

Konsultacje mające na celu wymianę informacji oraz organizowanie potrzebnej
pomocy dzieciom i ich rodzicom;

wg potrzeb

Praca z uczniem zdolnym; praca z uczniem słabym (konstruowanie WOPFU, IPET;
pomoc psychologiczno – pedagogiczna);

przez cały okres stażu

Wdrożenie w grupie przedszkolnej zestawu ćwiczeń, zabaw z zakresu profilaktyki
logopedycznej;

w ostatnim roku stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIE
Opracowanie i realizacja
programu

SPOSÓB REALIZACJI
Zdiagnozowanie potrzeb przedszkola, uwzględnienie
oświatowej państwa oraz zainteresowań dzieci;

TERMIN
kierunków

polityki

Poznanie przepisów prawa dotyczących opracowania i wdrożenia innowacji
pedagogicznej; Udział w szkoleniu na temat konstruowania innowacji;

w trakcie stażu
IX 2021

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
będącej projektem
współautorskim pt. „Przedszkolacy z 17- stki okazują miłość i szacunek do
książek”; Dokonanie ewaluacji wdrożonej innowacji;

IX 2021V 2022

Poznanie przepisów prawa dotyczących opracowania i wdrożenia programu
własnego opartego na rozwijaniu kompetencji kluczowych poprzez szachy;
w drugim i trzecim roku stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu
nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także nauczyciela konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej.

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

Wykonywanie zadań koordynatora „Książka przyjaciółką każdego człowieka”
projektu; akcji charytatywnej
charytatywną - książkowy wolontariat;

- zbiórka książek na akcję

TERMIN
rok szkolny 2021/2022

Koordynowanie akcji charytatywnej na rzecz chorych; potrzebujących; nawiązanie
współpracy z fundacjami charytatywnymi;

w trakcie stażu

Pełnienie obowiązków opiekuna Poznanie zadań opiekuna stażu, pomoc w sporządzeniu planu rozwoju i jego
stażu
realizacji, sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego, udział
w posiedzeniu komisji;

w trakcie stażu

Pełnienie obowiązków opiekuna Analiza regulaminu praktyk studenckich, ustalenie planu pracy i obowiązków
praktyk pedagogicznych
praktykanta, monitorowanie praktyki, sporządzenie oceny pracy studenta
w okresie praktyki;

w trakcie stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej
publikacji
ZADANIE
Opracowanie publikacji na
wybrany temat z zakresu
wychowania przedszkolnego

SPOSÓB REALIZACJI
Zebranie, przeczytanie i przeanalizowanie literatury na wybrany temat,
opublikowanie artykułu w czasopiśmie branżowym np. internetowym;

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

TERMIN
w trakcie stażu

Opracowała: mgr Joanna Kawka
……………………………………….
(podpis nauczyciela)

Data zatwierdzenia…………………...
………………………………………..
(podpis Dyrektora)

