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Podstawy prawne: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy 

nauczycieli) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

Karta Nauczyciela- Dz. U. z dnia 13 czerwca 2013r., poz. 675 

 

 

 
PODPIS NAUCZYCIELA            

 

                           



§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 podniesienie jakości pracy szkoły. 

Lp Zadania Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowa

nia 

1.  Poznanie 

procedury awansu 

zawodowego. 

 Wyszukiwanie i analiza 

przepisów prawa oświatowego oraz 

informacji dotyczących awansu 

zawodowego (ustawy, 

rozporządzenia). 

 Udział w szkoleniu dotyczącym 

awansu zawodowego na stopień 

nauczyciela dyplomowanego. 

Cały okres 

stażu 

 

 

 

Według 

harmonogramu 

szkoleń 

Notatki, 

kserokopie 

 

 

 

Zaświadczenie  

2. Odbycie stażu 

dotyczącego 

awansu 

zawodowego. 

 Złożenie wniosku o otwarcie 

stażu. 

 Opracowanie planu rozwoju 

zawodowego 

 Dokumentowanie realizacji planu 

rozwoju zawodowego 

 Sporządzenie sprawozdania z 

realizacji planu rozwoju 

zawodowego 

IX 2016r. 

 

IX 2016r. 

 

Cały okres 

stażu 

V 2019r. 

 

 

Wniosek o 

otwarcie stażu 

Plan rozwoju 

zawodowego 

Dokumentacja  

 

Sprawozdanie 

z realizacji 

planu 

3. Poszerzanie 

wiedzy i 

umiejętności 

zawodowych 

poprzez udział w 

różnych formach 

doskonalenia 

zawodowego. 

 Uczestniczenie w różnych 

formach wewnętrznego i 

zewnętrznego doskonalenia 

zawodowego (rady szkoleniowe, 

konferencje, warsztaty, kursy) 

 Udział i prowadzenie 

Samokształceniowych Rad 

Pedagogicznych. 

 Obserwowanie zajęć 

prowadzonych przez innych 

nauczycieli. 

 Systematyczne śledzenie 

literatury metodycznej i 

dydaktycznej, korzystanie z 

zasobów biblioteki własnej, 

przedszkolnej i portali 

internetowych. 

 Tworzenie własnego warsztatu 

pracy, materiałów 

dydaktycznych, dekoracji sali. 

Cały okres 

stażu 

 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

Cały okres 

stażu 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

 

 

Cały okres 

stażu 

Zaświadczenia 

potwierdzenia 

udziału 

 

 

Referaty 

 

 

Scenariusze 

zajęć 

 

Wykaz 

interesujących 

książek i 

portali 

internetowych 

 

Materiały, 

pomoce, 

zdjęcia 

4. Czynny udział w 

tworzeniu 

dokumentacji 

 Współtworzenie i realizacja planu 

współpracy z rodzicami oraz 

Cały okres 

stażu 

 

Plany 

współpracy z 

rodzicami i 



przedszkola. planu współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. 

 Prowadzenie i dokumentacja 

obserwacji dzieci.                   

 

 

 Prowadzenie i dokumentacja 

monitoringu podstawy 

programowej wychowania 

przedszkolnego dla każdego 

dziecka. 

 

 Pisanie protokołów z posiedzeń 

Rad Pedagogicznych. 

 

 Pisanie projektów oraz raportów z 

ewaluacji wewnętrznej 

przedszkola. 

 

 

 

 Współtworzenie Koncepcji Pracy 

Przedszkola na dany rok szkolny.  

 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

 

 

IX 2016r. 

środowiskiem 

lokalnym 

Arkusze 

obserwacji 

dzieci, 

sprawozdania 

Karty 

monitoringu 

podstawy 

programowej 

wychowania 

przedszkolneg 

Protokoły  

 

 

Projekty 

ewaluacji 

wewnętrznej 

Raporty z 

ewaluacji 

wewnętrznej 

Koncepcja 

Pracy 

Przedszkola  

5. Aktywna 

realizacja zadań 

wynikających z 

pełnionej funkcji 

nauczyciela 

wychowawcy. 

 Organizowanie wycieczek. 

 

 Uczestniczenie w konkursach 

przedszkolnych, 

pozaprzedszkolnych, 

spartakiadach, akcjach. 

Rozwijanie zdolności 

muzycznych, plastycznych, 

recytatorskich i tanecznych 

dzieci. Kierowanie 

przygotowaniem wychowanków 

do uczestnictwa w konkursach. 

Okres stażu 

 

Okres stażu 

Karty 

wycieczek 

Zaświadczenia  

6. Pełnienie w 

przedszkolu 

funkcji  

dodatkowych. 

 Koordynator zespołu ds. 

ewaluacji wewnętrznej 

przedszkola. 

 Prowadzenie zajęć z zakresu 

terapii logopedycznej w 

przedszkolu. 

 

 Pisanie protokołów z posiedzeń 

Rady Pedagogicznej. 

 Członek Komisji 

Inwentaryzacyjnej placówki. 

Cały okres 

stażu 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

Cały okres 

stażu 

Cały okres 

stażu 

Projekty, 

raporty, 

protokoły 

Dzienniki 

zajęć, 

potwierdzenie 

dyrektora 

Protokoły  

 

Potwierdzenie 

dyrektora 

 

 



§ 8 ust. 2 pkt 2 

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej. 

Lp Zadania Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowa

nia 

1. Wykorzystanie 

Internetu jako 

dodatkowego 

źródła w pracy 

dydaktyczno - 

wychowawczej 

 Śledzenie aktualności na portalach 

internetowych. 

 Korzystanie z zasobów stron 

internetowych dla nauczycieli. 

 

Cały okres 

stażu 

Cały okres 

stażu 

Wykaz portali 

internetowych 

Scenariusze  

2. Stosowanie 

technologii 

komputerowej do 

organizowania 

warsztatu pracy.  

 Opracowanie dokumentów, 

sprawozdań, scenariuszy, 

raportów, ankiet. 

 Wykonywanie środków 

dydaktycznych za pomocą 

komputera. 

 Przygotowywanie ogłoszeń, 

dyplomów, zaproszeń, 

podziękowań przy użyciu 

komputera. 

Cały okres 

stażu 

 

Cały okres 

stażu 

 

Cały okres 

stażu 

Dokumentacja, 

sprawozdania 

ankiety raporty 

Pomoce 

dydaktyczne, 

zdjęcia 

Wzór 

dyplomu, 

zaproszenia 

3. Opublikowanie 

planu rozwoju 

zawodowego oraz 

innych 

materiałów 

dydaktycznych na 

stronie 

internetowej. 

 Publikowanie materiałów 

dydaktycznych i planu rozwoju 

zawodowego na portalach dla 

nauczycieli. 

Okres stażu Potwierdzenie 

publikacji 

4. Wykorzystanie 

technik 

komputerowych 

do opracowania 

dokumentacji 

związanej z 

awansem 

zawodowym. 

 Opracowanie dokumentów i 

materiałów związanych z 

awansem zawodowym. 

Okres stażu Dokumentacja 

awansu 

 

 

 

 

 



§ 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 WDN 

lub innych zajęć 

Lp Zadania Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowania 

1. Dzielenie się 

wiedzą i 

umiejętnościami 

z innymi 

nauczycielami 

 Prowadzenie otwartych zajęć 

koleżeńskich dla nauczycieli 

macierzystego przedszkola. 

 Opracowanie i udostępnienie do 

wykorzystania w przedszkolu 

materiałów edukacyjnych: 

scenariuszy zajęć, kart pracy, 

scenariuszy imprez i uroczystości 

przedszkolnych itp. 

 Opracowanie i udostępnienie 

nauczycielkom zestawów ćwiczeń 

logopedycznych do pracy z 

dziećmi. 

Okres stażu 

 

 

Okres stażu 

 

 

 

 

 

Okres stażu 

Scenariusze  

 

 

Opracowane 

materiały 

 

 

 

 

Opracowane 

zestawy 

2. Własne 

publikacje w 

Internecie. 

 Opracowanie i udostępnienie do 

wykorzystania materiałów 

edukacyjnych na portalu 

internetowym. 

Cały okres 

stażu 

Wydruk 

publikacji, 

zaświadczenie 

3. Prowadzenie 

szkoleń w 

ramach WDN 

 Opracowanie i wygłoszenie 

referatów szkoleniowych dla 

nauczycieli na Radzie 

Pedagogicznej. 

Okres stażu Referaty 

4. Opieka nad 

studentami, 

odbywającymi w 

placówce 

praktykę 

pedagogiczną. 

 Dzielenie się wiedzą, 

doświadczeniem i 

umiejętnościami na temat zasad 

organizowania i prowadzenia 

pracy dydaktyczno – 

wychowawczej w przedszkolu. 

Okres stażu Dokumentacja 

praktyk 

 

 

 

 

 

 



§ 8 ust. 2 pkt 4a 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą 

społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 

Lp Zadania Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowani

a 

1. Kształtowanie 

umiejętności 

autorskiego 

projektowania 

własnych działań. 

 Opracowanie i wdrożenie 

własnego programu. 

 

 Dokonanie ewaluacji 

wdrożonego programu. 

Okres stażu Program i inna 

dokumentacja z 

nim związana 

2. Opracowanie i 

realizacja 

Indywidualnego 

Programu 

Edukacyjno – 

Terapeutycznego. 

 Praca według założeń programu. 

Ewaluacja programu. 

Okres stażu Program i 

sprawozdania z 

jego realizacji 

3. Opracowanie i 

realizacja planu 

pracy 

wyrównawczo – 

dydaktycznej dla 

dzieci z 

trudnościami oraz 

planu pracy z 

dziećmi 

zdolnymi. 

 Praca z dziećmi według założeń 

planu, monitorowanie postępów 

dzieci. 

Cały okres 

stażu 

Plany pracy 

wyrównawczo – 

dydaktycznej oraz 

z dziećmi 

zdolnymi, 

sprawozdania 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4c 

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

Lp Zadania Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowania 

1. Diagnozowanie i 

rozwijanie 

zainteresowań 

dzieci. 

 Obserwacja dzieci na tle 

grupy. 

 Organizowanie zajęć na 

interesujące dzieci tematy. 

 Stosowanie różnorodnych 

aktywnych metod i form 

pracy z uwzględnieniem 

Cały okres 

stażu 

 

 

 

 

 

Obserwacje 

Scenariusze  

 

 

 

 

 



różnic rozwojowych. 

 Przygotowywanie dzieci 

zdolnych do udziału w 

różnorodnych konkursach. 

Cały okres 

stażu 

Podziękowania, 

dyplomy, 

zaświadczenia 

2.  Prowadzenie 

zajęć z zakresu 

terapii 

logopedycznej. 

 Prowadzenie zajęć z terapii 

logopedycznej według 

potrzeb placówki. 

 Prowadzenie zebrań dla 

rodziców dzieci, które 

uczęszczają na zajęcia 

logopedyczne w placówce. 

 Opracowywanie zestawów 

ćwiczeń logopedycznych do 

pracy w domu dla dzieci 

uczęszczających na zajęcia 

logopedyczne. 

Cały okres 

stażu 

 

Okres stażu 

 

 

 

Okres stażu 

Dziennik zajęć 

logopedycznych, 

sprawozdania 

Protokoły 

 

 

 

Przykładowe 

zestawy ćwiczeń 

3. Inne działania 

związane z 

udzielaniem 

pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej 

wychowankom 

przedszkola. 

 Udział w posiedzeniach 

zespołów wspierających dla 

dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego jako 

specjalista lub wychowawca. 

 Współtworzenie i realizacja 

Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – 

Terapeutycznych dla dzieci z 

orzeczeniami w grupie. 

Według 

harmonogramu 

posiedzeń 

zespołów 

 

 

Okres stażu 

Protokoły z 

posiedzeń 

zespołów 

 

 

 

IPET 

Sprawozdania z 

realizacji 

3. Promocja 

przedszkola. 
 Organizowanie i 

współorganizowanie 

uroczystości i imprez 

przedszkolnych. 

 Udział w konkursach, 

przeglądach, festiwalach 

organizowanych poza 

przedszkolem. 

 Współpraca z nauczycielem 

prowadzącym stronę 

internetową, udostępnianie 

materiałów. 

 Udział w ogólnopolskich 

konkursach. 

Cały okres 

stażu 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

Okres stażu 

Scenariusze 

zdjęcia 

 

 

Dyplomy, 

podziękowania, 

zdjęcia 

 

Zamieszczane 

materiały 

 

 

Podziękowania 

zaświadczenia 

5. Organizowanie 

wycieczek poza 

terenem 

przedszkola. 

 Organizowanie wycieczek 

pieszych i autokarowych. 

 

Cały okres 

stażu 

Karty wycieczek 

zdjęcia  

 

 



§ 8 ust. 2 pkt 4e 

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w 

sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami 

samorządowymi lub innymi podmiotami 

Lp Zadania  Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowania 

1. Współpraca z 

organizacjami, 

instytucjami oraz 

innymi 

podmiotami 

działającymi na 

rzecz dziecka i 

edukacji 

w środowisku 

lokalnym. 

 

 Współpraca ze Szkołą  

Podstawową Nr1 i 2 w Parczewie. 

 Współpraca z Publicznym 

Przedszkolem Nr 2 w Parczewie 

poprzez udział w konkursach itp. 

 Współpraca z Powiatową  

Poradnią Psychologiczno –  

Pedagogiczną w Parczewie – 

kierowanie dzieci na konsultacje,  

realizacja zaleceń, pomoc w 

rozwiązywaniu problemów 

dydaktyczno – wychowawczych. 

 Współpraca z Powiatowym 

Domem Kultury w Parczewie – 

udział w organizowanych akcjach. 

Cały okres 

stażu 

Zdjęcia, 

podziękowania 

dyplomy 

potwierdzenia 

2. Współpraca z 

rodzicami i 

środowiskiem 

rodzinnym. 

 Współtworzenie planu 

współpracy z rodzicami i jego 

realizacja. 

 Prowadzenie zebrań grupowych z 

rodzicami. 

 Prowadzenie prelekcji dla 

rodziców. 

 Prowadzenie zajęć otwartych dla 

rodziców. 

 Organizacja imprez 

integracyjnych, uroczystości dla 

rodziców i dziadków – 

przygotowywanie programów 

artystycznych i dekoracji. 

 Włączanie rodziców do 

organizowania i 

współuczestnictwa w 

uroczystościach przedszkolnych. 

 Organizowanie warsztatów dla 

rodziców. 

Okres stażu 

 

 

Cały okres 

stażu 

Cały okres 

stażu 

Okres stażu 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

Okres stażu 

Plan współpracy z 

rodzicami 

Protokoły z 

zebrań 

Referaty  

 

Scenariusze, listy 

obecności 

Scenariusze, 

zdjęcia 

 

 

 

 

Zdjęcia  

 

 

 

Scenariusze, 

zdjęcia 

3. Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym. 

 Pozyskiwanie informacji od 

przedstawicieli instytucji do 

celów ewaluacji wewnętrznej 

przedszkola. 

 Współtworzenie planu 

Rok szk. 

2016/2017 

 

 

Rok szk. 

Protokoły ankiety 

 

 

 

Plan współpracy 



współpracy ze środowiskiem 

lokalnym. 

 Organizowanie wycieczek do 

różnych instytucji i miejsc np. 

biblioteka, Urząd Miasta, poczta, 

itp. 

 Zapraszanie do przedszkola 

przedstawicieli różnych zawodów 

np. strażak, policjant, itp. 

 Współpraca z SANEPID – em – 

udział w programach 

ogólnopolskich, konkursach. 

2016/2017 

 

Cały okres 

stażu 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

Okres stażu 

 

 

Adnotacje w 

dzienniku zajęć, 

zdjęcia 

 

Adnotacje w 

dzienniku zajęć, 

zdjęcia 

Zaświadczenia 

zdjęcia 

4. Udział w różnych 

akcjach i 

zbiórkach. 

 Udział w akcjach: „Sprzątanie 

świata”, „Góra grosza”, „Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę”, itp. 

 Udział w zbiórkach: baterii, 

makulatury i surowców 

wtórnych.  

Cały okres 

stażu 

 

Cały okres 

stażu 

Podziękowania 

zdjęcia 

 

Potwierdzenia 

zdjęcia 

 

 

§ 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 

Lp Zadania Sposób realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowania 

1. Opis i analiza 

dwóch 

przypadków - 

rozpoznawanie i 

rozwiązywanie 

problemów 

edukacyjnych, 

wychowawczych 

lub innych. 

 Zdiagnozowanie dwóch 

wybranych przypadków. 

 Ustalenie metod pracy i 

oddziaływań wychowawczych 

 Systematyczna praca nad 

rozwiązaniem problemu. 

 Efekty oddziaływań. 

Cały okres 

stażu 

Opis i analiza 

przypadków 

 

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie 

z potrzebami przedszkola i własnymi. 


