
PLAN 
ROZWOJU

ZAWODOWEGO

Beaty Pilarskiej

nauczyciela mianowanego w
Przedszkolu Miejskim Nr 8 „Promyczek” w Kutnie

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Termin odbywania stażu: 
Data rozpoczęcia: 1 IX 2016 r.
Przewidywana data ukończenia: 31 V 2019 r.



§ 8 ust. 1 pkt. 1

podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności
stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI

SPOSOBY
DOKUMENTOWANIA

Poznanie procedury awansu 
zawodowego.

 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego 
awansu zawodowego nauczycieli.

 Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu 
rozwoju zawodowego.

 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 
zawodowego.

 Uaktualnianie wiedzy nt awansu ( korzystanie z 
portali internetowych, czasopism fachowych,  udział 
w szkoleniach)

 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego.

 Przygotowanie dokumentacji do Kuratorium 
Oświaty.

VIII/IX 2016

IX 2016 

okres stażu 

Okres stażu

VI 2019

VI 2019

Okres stażu

Wniosek o rozpoczęcie 
stażu, plan rozwoju 
zawodowego.

Uzyskane informacje

  Sprawozdanie z 
realizacji planu rozwoju 
zawodowego.
Wniosek o wszczęcie 
postępowania 
kwalifikacyjnego. 

Praca w zespołach problemowo- 
zadaniowych powołanych w miarę 
potrzeb placówki.

 Opracowanie dokumentów ( rocznych planów pracy 
placówki, ankiet itd.) Okres stażu

Opracowane dokumenty, 
potwierdzenia



Administrowanie strony internetowej
przedszkola.

 Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola 
aktualnych informacji dla rodziców.

 Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola. 
zdjęć z uroczystości przedszkolnych, ciekawych 
wydarzeń, wycieczek ze wszystkich grup 
przedszkolnych.

Okres stażu.

Okres stażu.

Materiały na stronie 
przedszkola.

Stosowanie technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej 
w opracowaniu dokumentacji, 
narzędzi badawczych oraz 
różnorodnych materiałów dla dzieci i
rodziców przedszkola.

 Opracowanie scenariuszy zajęć, programów, planów 
miesięcznych.

 Przygotowanie kart pracy dla dzieci, pomocy 
dydaktycznych..

 Wykonanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości 
przedszkolne, podziękowań, itp.

 Przygotowywanie materiałów niezbędnych na 
spotkania z rodzicami.

 Publikowanie własnych materiałów w Internecie.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Scenariusze, programy, 
plany.
Karty pracy, pomoce 
dydaktyczne.
Scenariusze zajęć.

Dyplomy, zaproszenia, 
podziękowania.
Potwierdzenie.

Wdrażanie do korzystania z 
technologii komputerowej 
przedszkolaków zgodnie z ich 
możliwościami.

 Stworzenie kącika komputerowego z grami i 
programami edukacyjnymi dla przedszkolaków.

 Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem 
komputera.

IX 2016
Okres stażu

Potwierdzenie

Korzystanie z Internetu w celu 
uzyskania potrzebnych informacji.

 Korzystanie z internetowych stron i portali dla 
nauczycieli. 

 Korzystanie ze stron Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Okres stażu.

Okres stażu.

Uzyskane informacje.

Uzyskane informacje.



Komunikowanie się przez Internet.  Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami 
poprzez pocztę elektroniczną, fora internetowe.

 Korzystanie z poczty elektronicznej jako środka 
komunikacji z rodzicami.

Okres stażu. Poczta elektroniczna.

Korzystanie z własnego komputera, 
drukarki, skanera, Internetu  oraz 
środków audiowizualnych podczas
dokumentowania realizacji planu 
rozwoju zawodowego. 

 Tworzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju 
zawodowego.

 Wykorzystywanie aparatu fotograficznego, kamery 
wideo, dvd.

Okres stażu.

Okres stażu.

Dokumentacja.

Zdjęcia, filmy dvd..

Wykorzystanie w pracy środków 
przekazu informacji i komunikacji.

 Wykorzystywanie w pracy z dziećmi: instrumentów 
perkusyjnych, gwizdka, ilustracji, plansz, telefonu 
komórkowego, magnetofonu, telewizora itd.

Okres stażu potwierdzenia

Współpraca z innymi nauczycielami.
 Współorganizowanie imprez okolicznościowych na 

terenie placówki według kalendarza imprez.
 Współpraca podczas opracowywania i realizacji 

projektów, programu, planów pracy.

Okres stażu.

Okres stażu

Scenariusze zajęć, 
imprez.
Opracowane dokumenty.

Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla 
nauczycieli i obserwacja 
prowadzonych przez nich zajęć. 
Pomoc młodszym nauczycielom, 
studentom.

 Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych 
nauczycieli stażystów. 

 Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom 
scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych, kart 
pracy itp.

 Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych 
nauczycieli - dzielenie się doświadczeniem, 
analizowanie i wyciąganie wniosków na temat 
przeprowadzonych zajęć.

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi 
nauczycielami

 Pomoc młodszym nauczycielom przygotowywaniu 

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Scenariusze.
Potwierdzenia 
nauczycieli.
Notatki z obserwacji.

Scenariusze zajęć.

Potwierdzenia 
nauczycieli.



zajęć.

Opublikowanie „Planu rozwoju 
zawodowego „ na stronie 
internetowej.

 Zamieszczenie na portalu zatwierdzonego planu 
rozwoju.

X.2016 Potwierdzenie

§ 8 ust. 1 pkt. 2

realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,

ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
TERMIN

REALIZACJI
SPOSOBY

DOKUMENTOWANIA

Organizacja uroczystości i 
konkursów na terenie przedszkola.

 Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy 
uroczystości i konkursów wg kalendarza zawartego 
w planie rocznym.

Okres stażu Scenariusze, regulaminy, 
zdjęcia.

Aktywne wspieranie dzieci w 
konkursach przedszkolnych i 
zewnętrznych.

 Przygotowanie dzieci do konkursów. Okres stażu. Zdjęcia dyplomy.

Organizowanie konkursów w 
środowisku lokalnym

 Opracowanie regulaminów
 Przeprowadzenie konkursów.

Okres stażu Regulaminy, zdjęcia, 
dyplomy.

Wspieranie rodziców w dbaniu o 
prawidłowy rozwój dziecka.

 Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 Opracowanie i wygłaszanie referatów dla rodziców 
podczas zebrań.

Okres stażu Lista obecności 
rodziców.
Referaty.



Pozyskiwanie funduszy na rzecz 
grupy i przedszkola.

 Organizowanie imprez, kiermaszy, aukcji prac dzieci,
loterii.

 Pozyskiwanie sponsorów.

Okres stażu.

Okres stażu.

Scenariusze, zdjęcia.

Uzyskane fundusze.

Kształtowanie postawy 
ekologicznej

 Udział w akcjach ekologicznych . Okres stażu.
Okres stażu.

Zaświadczenia.

Kształtowanie postawy 
prospołecznej.

 Udział w akcjach charytatywnych. Okres stażu Podziękowania.

Organizowanie wycieczek 
krajoznawczych i dydaktycznych

 Opracowanie programu wycieczek.
 Zorganizowanie wyjazdów.

Okres stażu. Karty wycieczek.
Zdjęcia.

Współpraca z osobami, 
organizacjami i instytucjami 
wspierającymi pracę przedszkola.

 Współpraca z logopedą przedszkolnym.
 Współpraca z Poradnią Psychologiczno– 

Pedagogiczną. 
 Współpraca ze Szkołami Podstawowymi nr 6 i  9–

organizowanie  wizyt, wspólnych zajęć 
umożliwiających dzieciom łagodny start w szkole 
podstawowej.

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną  celem 
rozwijania u dzieci zainteresowań literaturą 
dziecięcą. Włączenie się w akcję „Cała Polska czyta 
dzieciom”.

 Współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, 
Muzeum Regionalnym..

 Współpraca z Policją w celu zapewnienia dzieciom 
bezpieczeństwa w domu, na podwórku i na drodze.

 Współpraca z jednostką Straży Pożarnej.
 LOP

Okres stażu. Zaświadczenia.



Realizacja w ramach Miejskich 
Grantów Oświatowych  „Sięgaj, 
gdzie wzrok nie sięga” – 
Kutnowskie Granty Oświatowe, 
zajęć dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

 Opracowanie i realizacja grantu w ramach miejskich 
grantów oświatowych.

Okres stażu Projekt grantu, 
sprawozdanie z realizacji

Współpraca z organizacjami i 
instytucjami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny.

 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej.

Okres stażu. Zaświadczenia.

Prowadzenie współpracy w celu i 
propagowania swojej pracy.

 Utrzymywanie współpracy z gazetami lokalnymi 
oraz stroną internetową www.kutno.net.pl.

Okres stażu. Zaświadczenia.

Podnoszenie jakości pracy 
nauczyciela poprzez wdrażanie 
nowych pomysłów w pracy

 Opracowanie i wdrażanie projektów,

 Prowadzenie kółka zainteresowań „Magiczne kółka 
origami”.

Okres stażu
Projekt, zdjęcia, prace 
dzieci.

Współpraca z rodzicami.  Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Zajęcia warsztatowe dla rodziców.
 Uroczystości przedszkolne.

 Angażowanie rodziców do podejmowania działań na 
rzecz przedszkola ( czytanie książeczek, 
prezentowanie ciekawych zawodów wykonywanych 
przez rodziców). .

Okres stażu. Scenariusze.
Zdjęcia.
Publikacje w Internecie.

Opracowanie , wdrożenie oraz 
ewaluacja edukacyjnego programu 
skierowanego do dzieci 
najstarszych. 

 Zgromadzenie niezbędnych materiałów do 
opracowania treści programu zajęć.

 Opracowanie oraz realizacja autorskiego programu 
poszerzającego umiejętności szkolne i ułatwiającego 
adaptację w szkole we współpracy ze szkołami. 

Okres stażu Program, opis realizacji.



§ 8 ust. 1 pkt. 3

pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI

SPOSOBY
DOKUMENTOWANIA

Pogłębienie wiedzy i umiejętności 
zawodowych w celu podniesienia 
jakości pracy własnej i przedszkola.

 Udział w różnych formach doskonalenia 
zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach 
zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz 
potrzebami placówki.

 Działalność w ramach  systemu Wewnętrznego 
Doskonalenia Nauczycieli.

 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej 
oraz czasopism pedagogicznych. 

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu. 

Zaświadczenia, 
świadectwa, dyplomy.

Referaty.

Rejestr literatury, 
biblioteczka własna.

Praca na rzecz rady pedagogicznej.  Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady 
pedagogicznej.

 Przygotowanie i przedstawienie referatów w ramach 
WDN wg potrzeb nauczycieli przedszkola.

 Przekazywanie  uwag i materiałów szkoleniowych z 
odbytych szkoleń, kursów, warsztatów, itp.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Protokoły posiedzeń 
Rady Pedagogicznej.
Potwierdzenie dyrektora.
Referaty.
Opracowane materiały 
szkoleniowe

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.




