
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ 

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO



Nazwa i adres szkoły: Miejski Zespół Szkół Nr5 w Gorlicach, ul. Krakowska 5

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:  mgr Katarzyna Trzaskoś

Zajmowane stanowisko: nauczyciel

Staż pracy pedagogicznej: 5lat

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy 

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Opiekun stażu: mgr Iwona Margańska 

TERMINARZ:

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r.

Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: .............................. 

Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ........................... 

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: .............................

Termin nadania stopnia nauczyciela mianowanego: ......................

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.



 Cel ogólny: 

 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Cele szczegółowe: 

 Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich

zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.

 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.

 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.

 Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola. 

 Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

 



                                                                      ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

Plan opracowany na podstawie:

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 12.02. 2014 r. poz. 191 i 1198) – rozdział 3a awans zawodowy 
nauczycieli.

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli (Dz. U. Nr z26.03.2013r. poz.393).  

§ 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;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

REALIZACJI
SPOSÓB

DOKUMENTACJI
1.Poznanie procedury awansu      
zawodowego.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących 
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:  
 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 12.02. 2014 r. poz. 191 i 1198)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr z 
2013 r. poz. 393).

 inne dostępne materiały, śledzenie stron internetowych 

2.Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi 
zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego .

Aktualizacja wiedzy na temat procedury awansu 
zawodowego 

Wrzesień 2016

cały okres stażu

Wrzesień 2016

zbiór dokumentacji, 
notatki

Spis publikacji

Wniosek o 
rozpoczęcie stażu



3.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
4.Poznanie przepisów prawa oświatowego  
poznanie rozporządzeń i ustaw: 

 Karta Nauczyciela 
 Ustawa o systemie oświaty

5.Śledzenie i analizowanie przepisów dotyczących 
prawa oświatowego (prasa oświatowa, Internet )

Wrzesień 2016

Cały okres stażu

Baza aktów prawnych
w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
MEN

Wykaz 
przeanalizowanych 
artykułów

2. Współpraca z opiekunem stażu 1.Nawiązanie współpracy z opiekunem  stażu oraz 
sporządzenie kontraktu.  

2.Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
   
3.Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego  

4.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 
i innych nauczycieli - wnioski 
z obserwacji.  

5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
 ( konsultacja , opracowanie konspektów 
 i scenariuszy zajęć oraz ich analiza).
  

6.Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

wrzesień 2016

wrzesień 2016

wrzesień 2016

2 razy w semestrze

2 razy w semestrze

kontrakt

harmonogram

Plan rozwoju 
zawodowego 

przykładowe 
scenariusze zajęć, 
zdjęcia

przykładowe 
scenariusze zajęć,
arkusze obserwacji 
zajęć 

notatki

3. Współpraca z dyrektorem Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora wg harmonogramu 
hospitacji dyrektora

scenariusz zajęć, karty
hospitacji



4. Prowadzenie dokumentacji 
przedszkolnej 

1.Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej 
(dziennik zajęć, miesięcznych planów pracy dydaktyczno-
wychowawczej diagnozy, plany pracy indywidualnej) 
 
2.Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą kart 
diagnostycznych i obserwacji    

3. Udział w przygotowaniu Rocznego Planu Pracy 

Przez cały okres 
stażu

1-2 razy w 
semestrze przez 
cały okres stażu

Wrzesień 2016 
2017, 2018

dziennik zajęć, 
diagnozy, plany pracy
indywidualnej

arkusz obserwacji
Karty diagnostyczne 

Roczny Plan Pracy 
Przedszkola 

5.Doskonalenie własnego 
warsztatu pracy

1.Tworzenie własnego warsztatu pracy opracowanie 
pomocy dydaktycznych   

2.Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, 
nowości wydawniczych  

3.Przeglądanie stron internetowych  dotyczących 
wychowania przedszkolnego 

4.Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy.

Na bieżąco

Wg potrzeb

zbiór pomocy 
dydaktycznych

notatki, gromadzenie 
wydrukowanego 
materiału, notatki
wykaz stron

strony internetowe, 
pozycje książkowe, 
zaświadczenia z 
warsztatów

6. Publikacja własnych prac 1.Publikowanie artykułów pedagogicznych na stronie 
internetowej przedszkola 

2.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego , scenariuszy
zajęć w sieci internetowej

2 razy w półroczu adres stron 
internetowych



7. Dokumentowanie i 
analizowanie realizacji Planu 
Rozwoju Zawodowego

1. Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie 
materiałów. 

2. Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju 
Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały 
zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, 
określenie słabych i mocnych stron własnej działalności)
. 
3. Przygotowanie sprawozdania.

Na bieżąco

Dwa razy w roku

czerwiec 2019

teczka dorobku 
zawodowego

opis i analiza efektów 
własnej pracy

pisemne sprawozdanie
z realizacji Planu 
Rozwoju 
Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTACJI

1.Poznanie środowiska dzieci i ich
sytuacji rodzinnej. Nawiązanie 
współpracy z rodzicami.

1. Zbieranie informacji :
 obserwacja dzieci 
  rozmowy z dziećmi
 zebrania z rodzicami 
 rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i 

potrzeb rodziców 

2. Praca dydaktyczno- wyrównawcza  z dziećmi mającymi 

na bieżąco 

Wrzesień2016

notatki, karty 
obserwacji, 
podsumowanie 
półrocza, lista obecności
z zebrań 
wytwory dzieci, wyniki 
badań  

Zapisy w dzienniku 



trudności  

3. Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. 

4.Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami: 

5.Pedagogizacja rodziców (referaty, pogadanki, ulotki) 

6 Organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców. 

7.Przygotowanie dzieci do uroczystości o charakterze 
rodzinnym.

8.Włączenie rodziców do udziału w konkursach 
przedszkolnych 

Przez cały okres stażu

2 razy w roku 

według potrzeb 

raz w roku 

Wg harmonogramu 
imprez i uroczystości 

Według 
harmonogramu 
organizowanych 
konkursów 

zajęć, scenariusze zajęć

plan współpracy 

 listy obecności,ulotki 

notatki, lista obecności, 
protokół zebrań, 
referaty, ulotki,

 scenariusze 
uroczystości  

 
potwierdzenia 
Dyrektora   

2. Nawiązanie współpracy 
z  logopedą przedszkolnymi 
współpraca z PPP.

1.Rozmowy i spotkania indywidualne według potrzeb i 
pojawiających się problemów

Według potrzeb Notatki

3. Uaktywnienie środowiska 
przedszkolnego i lokalnego na 
rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych i cywilizacyjnych, 
ekologicznych.

Zbieranie nakrętek, zużytych baterii, zbieranie makulatury Podczas stażu Potwierdzenie dyrektora

4. Współorganizacja i udział 1. Przygotowanie: Według zaświadczenia, 



w konkursach, imprezach, 
uroczystościach organizowanych 
przez przedszkole oraz inne 
instytucje.

 scenariuszy, 
 dekoracji, 
 pełnienie roli współprowadzącej  

2. Opieka nad dziećmi przygotowującymi się do konkursów

harmonogramu

5. Stosowanie różnorodnych 
metod i form pracy z dzieckiem

 bajkoterapia
 drama 
 pedagogika zabawy
 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz 
 zabawy wg "KLANZY"
 metoda Dennisona 
 metoda W. Scherborne

W okresie stażu Zapisy w dzienniku 

6. Podejmowanie dodatkowych 
zadań  i pełnienie funkcji 
wykraczających poza obowiązki

1.Prowadzenie gimnastyki na świeżym powietrzu  

2.Wykonywanie dekoracji pomieszczeń przedszkola i na 
uroczystości przedszkolne 

3.Przygotowywanie strojów dla dzieci na występy 

4.Promowanie proekologicznych zachowań u dzieci : 
- Dzień Ziemi – wystawa prac plastycznych
-Udział w akcji Światowy Dzień Sprzątania Świata
 
5. Wprowadzenie innowacji „ Od Przedszkolaka do 
bystrzaka”

6.Udział w akcjach charytatywnych i społecznych w mirę 
potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego

IV-VI 2016-2019
 
cały okres stażu  

w miarę potrzeb 
 
Kwiecień , wrzesień 
w okresie stażu
   

   listopad2016 

cały okres stażu 
według potrzeb

Potwierdzenia dyrektora

 

    
potwierdzenie dyrektora
   
potwierdzenie dyrektora
      

program innowacji

potwierdzenia dyrektora



7.„Cała Polska czyta dzieciom” – udział w ogólnopolskiej 
akcji i obchodach światowego tygodnia książki. 

8. Spotkanie dzieci z podopiecznymi  „Domu Pomocy 
Społecznej” 

9. Organizacja konkursów plastycznych, wystaw 
fotograficznych 

10. Prowadzenie zajęć kółka tanecznego.

11. Aktualizacja gazetki informacyjnej  dla rodziców w holu 
przedszkolnym. 

12. „ Mały pitagoras”: wewnątrz przedszkolny quiz dla 
przedszkolaków 

13. Konkurs  przedszkolny recytatorski
 „Matematyka na wesoło”- III Edycja Mam Talent 

14. Zorganizowanie konkursu między
przedszkolnego recytatorskiego „Wiersze jakich nie znamy” 

15. Konkurs wewnątrzprzedszkolny plastyczny 
„ Zaczarowany świat figur”

16. Współorganizowanie autokarowych wycieczek 
grupowych , zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego ich

Cały okres stażu
Kwiecień  w okresie 
stażu

Według Rocznego 
Planu Pracy 
Przedszkola 

Według Rocznego 
Planu Pracy 
Przedszkola 

Cały okres stażu 

Na bieżąco cały okres 
stażu 

Czerwiec 2017

Kwiecień 2017

Kwiecień 2018

Listopad  2016

wg terminarza   

potwierdzenia dyrektora

potwierdzenia dyrektora

regulamin konkursu
dyplomy

program kółka 
tanecznego
potwierdzenia dyrektora

scenariusz

scenariusz, regulamin

scenariusz, regulamin

scenariusz, regulamin

Karty wycieczek



przebiegu. 

17. Nawiązywanie współpracy z: 
 biblioteką ( wypożyczeni książek, wycieczka, 

zorganizowanie spotkania z panią z biblioteki na terenie 
przedszkola)

 szkołą muzyczną( udział w koncertach) 
 MDK- udział w pokazie tanecznym
 siłownią „Olimp”: (zorganizowanie spotkania w celu 

kształtowania u dzieci aktywnej formy spędzania czasu 
oraz zaszczepieniu w nich zamiłowania do sportu)

 szkołą (zorganizowanie spotkania z kl. I na terenie 
przedszkola, zorganizowanie wizyty dzieci w pracownie 
komputerowej w szkole)

Według planu 
harmonogramu 
wycieczek oraz 
uroczystości,

zapisy w dzienniku 
potwierdzenia 
Dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTACJI

1. Wykorzystanie znajomości 
obsługi komputera w pracy 
nauczyciela.

1. Przygotowanie potrzebnych dokumentów, np.: planu 
rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, 
konspektów zajęć, własnych programów 

2.  Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali 
edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).

3. Projektowanie i przygotowywanie dyplomów, zaproszeń,
upominków

cały okres stażu

cały okres stażu

Według potrzeb 
zaplanowanych 

pomoce dydaktyczne, 
plany, scenariusze, 
zaproszenia itp.

Spis stron internetowych

Kopie dyplomów, 
zaproszeń



4. Śledzenie zmian  w przepisach prawa oświatowego 
dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

5. Organizowanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

6. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie  prezentacji 
multimedialnej.

uroczystości

Cały okres stażu

 1 raz w roku  

Maj 2019

Spis stron internetowych

Scenariusz zajęć

Prezentacja 

2. Doskonalenie umiejętności 
wykorzystania technologii 
komputerowej i informatycznej.

1. Doskonalenie własnych umiejętności  w  zakresie 
posługiwania się komputerem i technologią informacyjną

2. Studiowanie literatury internetowej

3.Studiowanie literatury i czasopism komputerowych 

cały okres stażu 
Adresy stron 
internetowych

wykaz literatury 

3. Wykorzystanie Internetu do 
dzielenia się swoją wiedzą z 
innymi nauczycielami

1.Komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami 
poprzez pocztę elektroniczną .  

2.Umieszczenie  scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronie 
internetowej 

według potrzeb 

   
raz w semestrze

Potwierdzenia 
nauczycieli    

adres strony 
internetowej



§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki  oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych  z zakresem realizowanych przez

nauczyciela zadań.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTACJI

1. Pogłębianie wiedzy zawodowej 
z zakresu psychologii, pedagogiki 
i dydaktyki  

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i 
dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia 
zawodowego, konferencjach, warsztatach , szkoleniach  
 

2. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi 
nauczycielami.

3. Śledzenie nowości wydawniczych, współpraca 
z biblioteką  pedagogiczną oraz wydawnictwami.

4. Wykorzystywanie pozycji książkowych, czasopism 
znajdujących się w bibliotece przedszkolnej i 
pedagogicznej 

5. Śledzenie nowości ukazujących się w Internecie

Cały okres stażu  

Według potrzeby 

Według potrzeb

1 raz na kwartał 

na bieżąco 

zaświadczenia, 
materiały

Notatki 

Spis książek, czasopism

Spis stron 
internetowych

2. Pedagogizacja rodziców 1.Aktywne realizowanie zadań  poprzez poznanie sytuacji 
rodzinnej dzieci- rozmowy indywidualne z rodzicami, 
wywiady mające na celu wyznaczenie kierunków pracy 
dydaktycznej z dzieckiem 

cały okres stażu     potwierdzenia protokoły
z zebrań i spotkań    



2.Pogadanki dla rodziców. 

3.Umieszczenie ciekawostek i artykułów dla rodziców na 
tablicy informacyjnej. 

4.Opracowywanie ulotek dla rodziców.

według potrzeb  

według potrzeb   

według potrzeb przez 
cały okres stażu

potwierdzenia, wykaz 
tematów  

druki ulotek

3. Współpraca ze 
specjalistycznymi poradniami

1. Korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i 
logopedy 

2. Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-
psychologicznych zaistniałych w przedszkolu

w czasie trwania stażu notatki, potwierdzenia

4. Stosowanie zdobytej wiedzy 
podczas pracy z dziećmi

1. Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o 
wiedzę pedagogiczną i metodyczną. 

2. Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, 
integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci 
nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej

cały okres stażu przykładowe 
scenariusze zajęć



§ 7 ust. 2, pkt 5   
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w

zakresie funkcjonowania szkoły (przedszkola), w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI

SPOSÓB
DOKUMENTACJI

1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej 
organizacji, zadań  i zasad 
funkcjonowania  Przedszkola

1. Poznanie aktów prawnych regulujących działalność 
przedszkola. 

2. Analiza dokumentacji Przedszkola:  
 Statutu  Przedszkola
 Roczny Plan Pracy
 Koncepcji Pracy Przedszkola 
 Programu Wychowawczego Przedszkola
  Programów własnych nauczycieli
 obowiązujących regulaminów i procedur  
 regulamin PPOŻ

3.Przestrzeganie przepisów BHP, udział w szkoleniach 
poświęconych bezpieczeństwu pracy.

4.Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka

w czasie trwania stażu
 

na bieżąco    

na bieżąco, w miarę 
potrzeb

w czasie trwania stażu

notatki, wykazy    

notatki    

  

  
potwierdzenie, 
zaświadczenia

Kodeks Przedszkolaka

2. Pogłębienie znajomości 
przepisów dotyczących systemu 
oświaty.

1. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa 
oświatowego podczas spotkań metodycznych  i 
uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych 
dotyczących prezentacji i interpretacji aktów prawnych. 

w okresie stażu  notatki. 
zaświadczenia

 



2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium 
przepisów prawa oświatowego -  śledzenie na bieżąco 
nowelizacji i  zmian aktów prawnych  na stronach 
internetowych MEN

w czasie trwania stażu
wykazy: Akty prawne, 
adresy stron 

Opracowała: Katarzyna Trzaskoś 

            Dopuszcza  się możliwość weryfikacji i aneksowania obecnego planu rozwoju zawodowego.

Zatwierdzam do realizacji

        .........................................                                             .............................................                                                             ..................................      
       Data, podpis i pieczęć Dyrektora                      Podpis opiekuna stażu                                                Podpis nauczyciela stażysty

Gorlice, 08.09.2016r. 
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