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Imię i nazwisko mgr DOROTA POWIEŚNIK 

- nauczyciel mianowany 

Kwalifikacje magister w zakresie Pedagogiki Ogólnej 

studia podyplomowe – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie 

Przedszkolne 

oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą 

Stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Placówka oświatowa Publiczne Przedszklole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu - Zdroju 

Okres stażu 2 lata 9 miesięcy 

tj. od 01.09.2015r. do 31.05.2018r 

Dyrektor placówki oświatowej mgr  Barbara Klimaszewska 

mgr Elżbieta Trawa 

Cel główny Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 
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Zadania zmierzające do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego 

  wynikające z rozporządzenia. 
 

 
§ 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 TERMINY DOWODY REALIZACJI 

1. Poznanie procedury awansu 
zawodowego. 
 

- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa 
oświatowego oraz informacji dotyczących 
awansu zawodowego (ustawy, 
rozporządzenia). 

VIII-IX. 2015r.  

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu 
zawodowego. 
 

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. 
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. 
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 
zawodowego. 
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji 
planu rozwoju zawodowego. 

IX. 2015r. 
IX. 2015r. 
Okres stażu. 
V. 2018r. 

_ Wniosek o rozpoczęcie stażu. 
_ Plan rozwoju zawodowego. 
_ Dokumentacja. 
_ Sprawozdanie z realizacji planu. 

3. Przeprowadzenie analizy własnej 
pracy 

- Hospitacje zajęć przez dyrektora. 
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych 
zajęć. 

Okres stażu. 
 
 

_Harmonogram spotkań. 
_Scenariusze zajęć 

4. Samodzielne lub przez udział 
w różnych formach doskonalenia 
zawodowego pogłębianie swojej 
wiedzy i umiejętności zawodowych. 
 

_ Uczestniczenie w różnych formach 
wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia 
zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje 
metodyczne, warsztaty, kursy). 
_ Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad 
Pedagogicznych. 
_ Systematyczne śledzenie literatury 
metodycznej i dydaktycznej, korzystanie 
z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej 
i portali internetowych. 

Okres stażu. 
 

_ Zaświadczenia 
_ Referaty. 
_ Wykaz interesujących 
książek. Wykaz stron internetowych. 
_ Materiały, pomoce, zdjęcia. 
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_ Tworzenie własnego warsztatu pracy, 
materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. 

5. Czynny udział w tworzeniu 
dokumentacji przedszkola. 

_Opracowanie i realizowanie planu 
współpracy ze środowiskiem lokalnym  
i rodzinnym. 
_Założenie i prowadzenie teczek obserwacji 
dziecka. 
 _Okresowe diagnozowanie osiągnięć 
edukacyjnych wychowanków. 
_Prowadzenie dziennika kółka tanecznego. 
 _Współpraca w tworzeniu  rocznego planu 
dydaktyczno- wychowawczego przedszkola – 
podniesienie jakości pracy placówki 
 

Okres stażu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec –sierpień 
2016/2017 

_ Dzienniki zajęć. 
_ Plany współpracy. 
_ Teczka obserwacji dzieci. 
_ Plany pracy. 
_ Semestralne sprawozdania. 
_ Protokoły. 
_Roczny plan pracy dydaktyczno – 
wychowawczej. 

6. Wykorzystywanie nowatorskich 
metod i form pracy. 

_Stosowanie w pracy metod aktywizujących i 
innowacyjnych np. : 
 - ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone,  
- dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – 
Kolczyńskiej; 
- metody badawcze ; 
- zabawy w kręgu (stymulacja integracyjna); 
- metody rozwijające świadomość ciała; 
- zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki; 
- kinezjologia edukacyjna; 
- Metoda Dobrego Startu; 
- pedagogika zabawy; 
- muzykoterapia; 
- metody Kniessów, Orffa, Labana; 
- zabawy grafomotoryczne; 
- drama; 
- zabawy rytmiczne; 
- techniki plastyczne. 
 

Okres stażu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ Scenariusze zajęć. 
_ Zdjęcia, prace plastyczne dzieci. 
_ Zaświadczenia 
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_Zaangażowanie się w projektowanie i 
urządzenie kącików plastycznych, 
eksponujących różne techniki plastyczne 
stosowane przez dzieci – wystawy prac 
plastycznych. 
_Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, 
wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, 
akcjach.  
- prowadzenie kółka tanecznego dla dzieci – 
disco dance 
_Kierowanie przygotowaniem wychowanków 
do uczestnictwa w konkursach. 

Wrzesień 2016 
 
 
 

Projekt edukacyjny – kącik plastyczny 

7. Wykonywanie czynności 
dodatkowych 

_Prowadzenie gazetki dla rodziców. 
_Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości 
przedszkolnych. 
_koordynowanie i prowadzenie próbnych 
ewakuacji placówki. 
_zastępowanie dyrektora placówki w czasie 
jego nieobecności. 
_prowadzenie księgi zastępstw. 
_prowadzenie gabinetu dydaktycznego dla 
nauczycieli. 
_współorganizowanie wycieczek przedszkolnych 
_prowadzenie kółka tanecznego. 
_prowadzenie imprez przedszkolnych 
_współpraca z lokalnymi mediami – „rzecznik 
prasowy” placówki 
_organizowanie cyklicznych  spotkań dzieci ze 
sztuką teatralną 

 
Okres stażu 
 
Dwa razy w roku 

_Potwierdzenie Dyrektora 
przedszkola. 
_Scenariusze uroczystości. Zdjęcia 
_protokoły z ewakuacji 
_potwierdzenie dyrektora 
 

8. Współpraca z rodzicami 
i środowiskiem 
rodzinnym. 

_Opracowanie planu współpracy z rodzicami. 
_Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami. 
_Pedagogizacja rodziców. 
_Konsultacje indywidualne z rodzicami. 

Okres stażu  _Plany współpracy. 
_Lista obecności. Sprawozdania. 
_Referaty. 
_Lista kontaktów indywidualnych. 
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_ Informacje dla rodziców o zamierzeniach 
dydaktyczno-wychowawczych na tablicy 
ogłoszeń. 
_Zajęcia otwarte dla rodziców z aktywnym ich 
udziałem - Wzrost świadomości rodziców na 
temat problemów wychowawczych i 
dydaktycznych oraz współczesnych zagrożeń 
cywilizacyjnych. 
_organizacja wspólnych wyjazdów 
weekendowych z rodzicami na wycieczki w 
ramach integracji 
_Organizacja imprez okolicznościowych dla 
rodziców, dziadków – przygotowywanie 
programów artystycznych i dekoracji. 
_ Włączanie rodziców do organizowania 
 I współuczestnictwa we wszystkich imprezach i 
uroczystościach przedszkolnych. 
_Organizowanie spotkań z rodzicami 
wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie 
w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. 
Rozmowa, poznanie interesujących 
zawodów. 

_Scenariusze zajęć. 
_Scenariusze uroczystości, zdjęcia 
_Zdjęcia, podziękowania, 
potwierdzenia 

9.  Współpraca ze 
środowiskiem lokalnym 

_ Opracowanie planu współpracy ze 
środowiskiem lokalnym. 
_ Organizowanie wycieczek do różnych 
instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd 
Gminy, poczta, sad itp. 
_ Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli 
poszczególnych zawodów np. strażak, 
policjant itp. 
_ Współpraca z instytucjami wspomagającymi 
pracę wychowawczą i  opiekuńczą, szczególnie z 
Poradnią   Psychologiczno- Pedagogiczną. 

Okres stażu Plan współpracy.  
_ Adnotacje w dzienniku, kronika 
przedszkolna. 
_ Adnotacje w dzienniku, kronika 
przedszkolna. 
_ Zaświadczenia. 
_ Zaświadczenia. 
_ Zdjęcia, zaświadczenia 
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_ Współpraca z logopedą. 
_ Współpraca z Centrum Kultury w Jastrzębiu - 
Zdroju – udział w konkursach, akcjach. 
_ Współpraca z Biblioteką Publiczną 
w Jastrzębiu – Zdroju 
_współpraca z Teatrem Narodowym z 
Wrocławia – wyjścia  na spektakle do kina 
Centrum. 
_współpraca z lokalnymi mediami np. Radio 90, 
gazeta Jastrząb, strona internetowa Jas-net – 
przekazywanie informacji  o imprezach i 
uroczystościach odbywających się w placówce. 
  

 Promowanie wizerunku placówki  
w środowisku lokalnym. 

_Pomoc w organizacji konferencji naukowej pt. 
„Współczesne metody i formy pracy z dziećmi „ 
organizowanej przez PP10 i PP12 z udziałem 
znanych wykładowców. Pozyskiwanie 
sponsorów. Informacja w mediach lokalnych. 
_Przygotowywanie wychowanków do 
konkursów 
_Organizowanie  corocznych konkursów 
plastycznych z odpadów gospodarczych w 
ramach akcji „Śmieci mniej, ziemi lżej”, 
pozyskiwanie sponsorów nagród w konkursach. 
_Prezentacja prac w innych miejscach niż 
placówka przedszkolna np. biblioteka, urząd 
miasta, przychodnia lekarska 
_Prezentowanie osiągnięć przedszkola na 
stronie internetowej i facebook 
 
 

Okres stażu 
 
Marzec  2016 

_ dyplomy, podziękowania, 
potwierdzenia 
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§ 8 ust. 2 pkt 2 
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 
 

 

Lp. ZADANIA  
 

SPOSÓB REALIZACJI  TERMINY DWODY REALIZACJI 

1. 
 

Organizowanie warsztatu pracy 
przy użyciu techniki komputerowej. 

 _Pisanie protokołów z ewakuacji placówki. 
_Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, 
zaproszeń, podziękowań przy użyciu 
komputera. 
_Gromadzenie niezbędnych przepisów 
oświatowych ze stron Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Kuratorium Oświaty. 
_Wykorzystywanie w pracy encyklopedii 
multimedialnych i Internetu. 
_Korzystanie z internetowych publikacji 
innych nauczycieli odbywających staż. 

Okres stażu _Zdjęcia, pomoce 
dydaktyczne. 
_ Dokumentacja, 
sprawozdania, 
scenariusze, plany. 
_ Wzór dyplomu, 
zaproszenia, 
podziękowania 

2. 
 

Współpraca w prowadzeniu strony 
Internetowej przedszkola. 

_ Aktualizowanie strony internetowej 
przedszkola 

Okres stażu _ Strona przedszkola 
zamieszczona w Internecie 

3. 
 

Wykorzystywanie nośników 
audiowizualnych w trakcie pracy 

_Wdrażanie dzieci do korzystania z technologii 
komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) 
podczas przygotowywania różnych materiałów 
_Uzupełnianie i wzbogacanie własnego 
zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, 
VCD I DVD, pendrive – wykorzystywanie ich w 
pracy z dziećmi.) 
_korzystanie w codziennej pracy z dziećmi z 
tablicy multimedialnej i laptopa 
_Relacjonowanie ważnych wydarzeń 
przedszkolnych za pomocą aparatu 
cyfrowego. 

Okres stażu _Płyty DVD, VCD i CD. 
_Potwierdzenia Dyrektora 
przedszkola. 
_Zdjęcia 
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§ 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 nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. 

Lp. ZADANIA 
 

SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DWODY REALIZACJI 

1. 
 

 Opublikowanie na przedszkolnej 
stronie internetowej ,,Planu 
rozwoju zawodowego”. 

 _Opublikowanie w portalu internetowym 
zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego 

 I semestr roku 
szkolnego 
2015/2016 

 _ Zaświadczenie, 
publikacja w Internecie. 

2. 
 

 Opracowywanie i udostępnianie 
do wykorzystania przez innych 
nauczycieli   materiałów  
dydaktycznych. 

 _Opublikowanie na przedszkolnej stronie 
internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości. 
_Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej. 
_Udostępnianie koleżankom swojego 
warsztatu pracy – scenariusze zajęć, 
pomoce dydaktyczne. 
_ opracowanie publikacji z zakresu pracy 
dydaktyczno - wychowawczej 
 

Okres stażu  _ Zaświadczenie, publikacja 
w Internecie. 
_ Potwierdzenie Dyrektora 
przedszkola 

3. 
 

 Prowadzenie szkoleń w  
ramach WDN. 

 _Opracowanie np. referatów, prezentacji 
multimedialnych na narady szkoleniowe dla 
nauczycieli 
  

Okres stażu _Płyty DVD, VCD i CD. 
_Potwierdzenia Dyrektora 
przedszkola. 
_Zdjęcia 

4. 
 
 

Prowadzenie zajęć 
otwartych dla 
nauczycieli. 

_Zaprezentowanie innowacyjnych metod 
pracy z dziećmi.  
_Nawiązanie współpracy z innymi 
nauczycielami – współpraca ze Szkołą 
Podstawową nr 17 w Jastrzębiu - Zdroju 
_przygotowanie publikacji, 
_sprawowanie opieki nad praktykantami, 
przeprowadzenie zajęć dla praktykantów, 
_przeprowadzenie zajęć koleżeńskich, 
 

Okres stażu _Scenariusze. 
_Lista obecności 
nauczycieli. 
_Potwierdzenie 
Dyrektora przedszkola 

5. Dzielenie się wiedzą i _Wspólne rozwiązywanie problemów Okres stażu _Potwierdzenie 
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umiejętnościami z 
innymi nauczycielami 

(podejmowanie decyzji, opracowywanie 
dokumentów). 
_Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą 
na kursach i szkoleniach. 
_Udostępnianie swoich opracowań, 
materiałów ze szkoleń. 
_Pogłębienie współpracy z SP nr 17 i wymiana 
doświadczeń z nauczycielami nauczania 
zintegrowanego w ramach realizacji podstawy 
programowej. 

współpracy przez 
innych nauczycieli. 
_Potwierdzenie 
Dyrektora 
przedszkola 

 

 

§ 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 TERMINY DOWODY REALIZACJI 
 

1. 
 

Kształtowanie umiejętności 
Autorskiego projektowania 
własnych działań. 

_Opracowanie i wdrożenie własnego 
Programu edukacyjnego  z zakresu zajęć kółka 
tanecznego „Kolorowe nutki „   – czyli  
zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.  
Stwarzanie warunków do kształtowania 
zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny 
udział w zajęciach muzyczno– ruchowych w 
formie pozalekcyjnej. 
_Dokonanie ewaluacji wdrożonego 
Programu. 

Okres stażu _ Program edukacyjny kółka 
tanecznego i inna 
dokumentacja z nim 
związana. 

 

 



11 
 

§ 8 ust. 2 pkt 4c 
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 
 

Lp. 
 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI 

1. 
 

Diagnozowanie i rozwijanie 
zainteresowań dzieci. 

_Stosowanie różnorodnych aktywnych 
metod i form pracy z uwzględnieniem 
różnic rozwojowych. 
_Obserwacja dzieci na tle grupy. 
_Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich 
rodzicami. 
_Organizowanie zajęć na interesujące dzieci 
tematy. 
_Współpraca z przedszkolnym psychologiem i 
logopedą. 

Okres stażu _Scenariusze zajęć. 
_Obserwacje. 
_Scenariusze zajęć. 

2. 
 
 

Praca z dziećmi z trudnościami. _Prowadzenie zajęć wyrównawczych mających 
na celu wyrównywanie szans  

Okres stażu _Wpisy do dziennika. 
_Dokumentacja pracy 
z dzieckiem słabym. 

3. 
 

Współpraca z różnorodnymi 
instytucjami 

_Współpraca z Miejskim Centrum Kultury  w 
Jastrzębiu – Zdroju – udział dzieci w 
przedsięwzięciach organizowanych przez 
centrum kultury, organizowanie wystawy prac 
konkursowych. 
_Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w 
Jastrzębiu - Zdroju. 
_Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w 
Ruptawie.  Wizyta dzieci w przychodni. 
Spotkanie z p. pielęgniarką. 
Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego 
stylu życia, właściwego odżywiania się. 

Okres stażu _Adnotacje w 
dzienniku, kronika 
przedszkolna. 
_Zaświadczenia. 
_ Zdjęcia 

5. 
 

Organizowanie wycieczek poza 
terenem przedszkola 

_Organizowanie wycieczek pieszych (np. do 
parku, ogrodu, sklepu ze zdrową 
żywnością) i autokarowych (np. do Domu 

Okres stażu _ Adnotacje w 
dzienniku, kronika 
przedszkolna. 
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Regionalnego w Osinach). 
_Zapoznanie dzieci z najbliższym 
środowiskiem oraz z instytucjami 
użyteczno – społecznymi  np. wycieczka  do 
oczyszczalni ścieków w celu zapoznania dzieci 
z problemem zanieczyszczania środowiska 

_ Zdjęcia 

6. 
 

Promowanie przedszkola 
 W środowisku lokalnym. 

_Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej 
dotyczącej działalności przedszkola oraz na 
stronie internetowej przedszkola. 
_Organizowanie uroczystości przedszkolnych, 
dni otwartych,  
_ Współorganizowanie kiermaszów 
świątecznych – współpraca z Radą Rodziców  
_Przygotowanie spektaklu teatralnego 
 nt promocji zdrowia dla dzieci przedszkolnych 
i Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu - 
Zdroju 

Na bieżąco. 
 
Okres stażu. 
 
 
 
Luty 2016 

_Wycinki z prasy lokalnej. 
_Strona internetowa. 
_Scenariusze, zdjęcia. 

 
 

§ 8 ust. 2 pkt 4e 
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami 
samorządowymi lub innymi podmiotami. 

Lp. ZADANIA 
 

SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI 

1. 
 

Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno- Pedagogiczną w 
Jastrzębiu - Zdroju. 

_ Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie 
realizacja wskazówek. 
_ Współorganizowanie badań przesiewowych 
(wad postawy, logopedycznych). 
_  Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 
_ Zasięganie porad i wskazówek specjalistów. 
_ Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach 
organizowanych przez poradnię 

Okres stażu  _ Opinie. 
_ Potwierdzenia. 
_ Zdjęcia. 
_ Zaświadczenia 
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2. 
 

Współpraca z Przedszkolnym 
psychologiem, pedagogiem 
 i logopedą 

_Konsultacji z pedagogiem, psychologiem  i 
logopedą. 
_ Rozwiązywanie bieżących problemów 
psychologicznych, pedagogicznych i 
społecznych uczniów 

Okres stażu _Potwierdzenie 
współpracy. 
_Zdjęcia. 

3. 
 

Współpraca ze Szkołą Podstawową 
nr 17 i nr 1 w Jastrzębiu – Zdroju . 
 

_Zwiedzanie szkół . 
_Udział dzieci w dniach otwartych 
 I konkursach organizowanych w szkole- 
Ułatwianie dzieciom przedszkolnym 
przejście w kolejny etap edukacji. 

Okres stażu. 
Zgodnie z potrzebami. 

_Potwierdzenia. 
_Zdjęcia. 
_Podziękowania 
_Dyplomy. 

4. 
 

Współpraca z Komendą Miejską 
Policji w Jastrzębiu – Zdroju. 
 

_Zapraszanie przedstawicieli policji na 
spotkania z dziećmi - Uświadamianie 
niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z 
ruchem drogowym i zagrożeniach 
wynikających z kontaktów z nieznajomymi; 

Okres stażu _Zaświadczenia. 
_Podziękowania. 
_Potwierdzenia 

5. 
 

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – 
Zdroju. 

_Organizowanie pomocy dla rodzin 
najuboższych, wielodzietnych lub 
niewydolnych wychowawczo w celu poprawy 
jakości życia uczniów – Aktywny udział w 
organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu 
Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, 
słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka.  

Okres stażu _Potwierdzenie 
Współpracy 

6. 
 

Nawiązanie współpracy 
z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Jastrzębiu - Zdroju 

_ Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. 
_ Zaproszenie przedstawicieli Straży Pożarnej 
na pogadanki dotyczące zagrożeń 
wynikających  np. z zabawą zapałkami – wzrost 
świadomości dzieci 
_ Udział w próbach ewakuacji na wypadek 
pożaru. Zapoznanie z zasadami 
postępowania na wypadek pożaru. 

Okres stażu _Potwierdzenie 
współpracy. 
_Zdjęcia. 
_Kronika 
przedszkolna 

7. 
 

Udział w różnych 
akcjach i zbiórkach 

_Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”-, 
,,Górze grosza”, „Pomóżmy czworonogom”, 
„Cała Polska czyta dzieciom” , „Zbieramy i się 

Okres stażu  _ Potwierdzenia. 
_ Podziękowania. 
_ Zdjęcia 
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wkręcamy”. 
_Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i 
surowców wtórnych. 

 
 
 

§ 8 ust. 2 pkt 4f 

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. 
 

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI 
 

1. 
 

Wdrażanie dzieci i rodziców do 
prac na rzecz przedszkola. 

_Pomoc rodziców w drobnych naprawach - 
Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. 
 _Wysyłanie listów do różnych instytucji w celu 
pozyskiwania sponsorów na  paczki 
mikołajkowe  dla dzieci. 
 _Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w 
wyposażeniu przedszkola. 

Okres stażu. 
Na bieżąco . 

Potwierdzenie Dyrektora 
przedszkola 

2. 
 

Udział w wewnątrz przedszkolnych 
i szkolnych imprezach 
integracyjnych. 

_Współorganizowanie festynów rodzinnych. 
Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i 
rodziców. Integracja grupy. 
_Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), 
wywołanie miłej, radosnej atmosfery. 
_Zapoznanie   z przedszkolem – 
dzień adaptacyjny dla dzieci 
nowoprzyjętych. 

Okres stażu. 
Wg potrzeb. 

_Potwierdzenie Dyrektora 
przedszkola. 
_Zdjęcia. 
_Scenariusz zajęć. 
_Lista obecności 

3. 
 

Angażowanie się w prace związane 
z wystrojem przedszkola 

_Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola. 
_Wykonywanie dekoracji z filcu, papieru 
technicznego itp. 
_ pomoc w okolicznościowych dekoracjach 
korytarzy 

Okres stażu  _Potwierdzenie Dyrektora 
przedszkola. 
_Zdjęcia 
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§ 8 ust. 2 pkt 5 
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, 
 w której jest zatrudniony 
 

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI 

1. 
 

Praca z uczniem przejawiającym 
trudności w nauce i zachowaniu 

_Systematyczna, indywidualna praca z dziećmi 
w celu wyrównania zasobu wiadomości i 
umiejętności, 

Okres stażu  Programy pracy 
indywidualnej, 
 

2. Opis i analiza przypadków 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych 

_Studium przypadku, 
 

Okres stażu Opis i analiza przypadku 

 
  
 Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami placówki  i własnymi. 

 

................................................ 

Opracowała mgr Dorota Powieśnik 

Zatwierdzam do realizacji: 

 

 

 Jastrzębie Zdrój  , ...............................                                                                                                                             ............................................. 

                                                   data                                                                                                                                                        podpis i pieczęć dyrektora szkoły 


