
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

kontraktowego ubiegającego się o

stopień nauczyciela mianowanego



Imię i nazwisko: 

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015r. – 31.05.2018 r.)

Placówka oświatowa: 

Dyrektor Przedszkola: 

Opiekun stażu: 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 

późn.zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:

1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego.

Najważniejszymi zadaniami, realizowanymi w okresie stażu, według Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

przez nauczycieli, zawartymi w § 7 są:

1. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu 

przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych 

formach kształcenia ustawicznego.

3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Plan rozwoju zawodowego może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany 

dokonywane będą w formie aneksów.



§ 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.

Lp. Zadanie do 
realizacji

Formy realizacji Termin

1. Poznanie procedury 
awansu 
zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego 
dotyczących awansu zawodowego: 

 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674, z późn.zm.);

 Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 
2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli.

wrzesień 2015r.

2. Przygotowanie 
dokumentacji 
niezbędnej do 
rozpoczęcia stażu

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Złożenie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2015r.

3. Współpraca
z opiekunem stażu.

1. Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad 
współpracy.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Konsultacje.

wrzesień 2015r.

wrzesień 2015r.

wg potrzeb
4. Dokumentowanie 

realizacji planu 
rozwoju 
zawodowego

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, 
zaświadczeń, scenariuszy zajęć, fotografii itp.).

2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego.

3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania 
egzaminacyjnego.

wrzesień 2015r.- 
maj 2018r.

maj 2018r.

czerwiec 2018r.

5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w 
procesie aktywnego 
udziału
w wewnątrz 
przedszkolnym
i zewnętrznym 
doskonaleniu.

1. Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach 
doskonalenia zawodowego oraz w warsztatach 
metodycznych, kursach doskonalących, 
szkoleniach.

2. Udział w zajęciach otwartych realizowanych 
przez nauczycieli.

3. Rozpoczęcie studiów podyplomowych.

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności 
zawodowych poprzez studiowanie czasopism i 
literatury psychologiczno – pedagogicznej.

wg 
harmonogramu 
szkoleń

wg 
harmonogramu 

październik 
2015r.

wrzesień 2015r.- 
maj 2018r.

6. Tworzenie własnego 
warsztatu pracy, 
aranżacja sal.

1. Utworzenie programu autorskiego

2. Gromadzenie materiałów i pomocy 
dydaktycznych.

3. Dekoracja sal- modernizowanie kącików 
tematycznych.

wrzesień 2015r.- 
maj 2018r.

wg potrzeb

7. Prowadzenie 
dokumentacji 

1. Wpisy w dzienniku. wrzesień 2015r.- 
maj 2018r.



przedszkolnej 2. Miesięczne plany pracy, plan współpracy z 
rodzicami.

wrzesień każdego 
roku

8. Współpraca przy 
organizowaniu 
wystaw w 
przedszkolu i poza 
nim.

1. Organizowanie wystawek tematycznych z prac 
wykonanych przez dzieci.

2. Eksponowanie prac dzieci w salach i na terenie 
placówki oraz poza nią.

na bieżąco

na bieżąco

§ 7 ust. 2 pkt.  2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska

lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadanie do 
realizacji

Formy realizacji Termin

1. Poznanie środowiska
dzieci i ich 
rodziców- 
współpraca ze 
środowiskiem 
rodzinnym.

1. Obserwacja dzieci.

2. Zebrania z rodzicami oraz zajęcia otwarte.

3. Rozmowy indywidualne wynikających z 
zainteresowania rodziców i potrzeb.

na bieżąco

wg 
harmonogramu

na bieżąco
2. Organizowanie i 

przygotowanie 
uroczystości 
przedszkolnych, 
konkursów
oraz udział w 
konkursach 
przedszkolnych i 
zewnętrznych.

1. Współpraca przy organizowaniu uroczystości 
grupowych i przedszkolnych, m.in.: Dzień 
Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Jasełek, 
Zakończenia roku, pomoc przy opracowywaniu 
scenariuszy, przygotowanie dekoracji oraz 
dzieci do uroczystości. 

2. „Przedszkolak przyjacielem zwierząt”- 
koordynator konkursu ekologicznego. 

3. „Coś z niczego” - zorganizowanie konkursu 
plastycznego.

4. Współorganizowanie dnia sportu przedszkolaka.

5. Przygotowywanie dzieci do udziału w 
konkursach.

wg kalendarza 
uroczystości

maj 2015r. 

rok szkolny 2016-
2017r.

rok szkolny 2017-
2018r. 

wg terminarza
2. Diagnozowanie 

dzieci, 
rozwiązywanie 
problemów 
wychowawczo-
dydaktycznych,
rozwijanie
Zainteresowań dzieci

1. Obserwacja i rozmowy  z dziećmi.

2. Konsultacje z rodzicami-udzielanie wskazówek 
do pracy z dzieckiem w środowisku 
domowym. 

3. Praca z dzieckiem zdolnym oraz
z dzieckiem z trudnościami. 

4. Tworzenie kącików zainteresowań.

5. Organizowanie zajęć dla dzieci na interesujące 
ich tematy.

6. Organizowanie wycieczek dla dzieci po 
najbliższej okolicy: do parku, apteki, sklepu, na 
pocztę, do straży pożarnej, komisariatu policji.

na bieżąco

wg potrzeb

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

wg 
harmonogramu 
wycieczek 
grupowych



3. Udział w realizacji 
programów 
profilaktycznych

1. Współudział w akcjach m.in.:„Cała polska 
czyta dzieciom”, „Sprzątanie świata”, 
„Aquafresh”

2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych o prawach 
dziecka, agresji, przemocy, o zdrowym stylu 
życia itp.

wg 
harmonogramu

na bieżąco

4. Podejmowanie 
współpracy z 
instytucjami 
wspomagającymi 
przedszkole

1. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską, 
Policją.

2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną- 
zorganizowanie wycieczki do remizy 
strażackiej, spotkanie ze Strażakami.

3. „Spotkanie z lasem” - zorganizowanie 
spotkania z pracownikami Nadleśnictwa. 

okres stażu

maj każdego roku

raz w roku

5. Współpraca ze 
specjalistami
i z Poradnią 
Psychologiczno – 
Pedagogiczną

1. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia 
psychologa, logopedy do rozwiązywania 
bieżących problemów.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną.

wrzesień 2015r.-
maj 2018r.

§  7. ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadanie do 
realizacji

Formy realizacji Termin

1. Wykorzystywanie 
technologii 
komunikacyjnej i 
informacyjnej w 
pracy dydaktyczno-
wychowawczej

1. Opracowywanie materiałów i pomocy 
dydaktycznych przy pomocy komputera.

2. Pisanie scenariuszy zajęć, konspektów oraz 
prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na 
komputerze. 

3. Udział w kursach i szkoleniach e-
learningowych.

4. Korzystanie z Internetu, encyklopedii 
multimedialnych do przygotowania zajęć i 
doskonalenia własnej pracy.

5. Konsultacje z opiekunem stażu, Dyrektorem i 
innymi nauczycielami

wrzesień 2015r.-
maj 2018r.

zgodnie z 
harmonogramem 
szkoleń

wg potrzeb

wg potrzeb

2. Wykorzystanie 
Internetu i 
komputera do 
czynności 
związanych z 
odbywaniem stażu 
na nauczyciela 
mianowanego

1. Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych 
informacji z zakresu awansu zawodowego.

2. Przygotowanie dokumentacji związanej z 
awansem zawodowym.

3. Korzystanie ze stron Internetowych: MENiS, 
www.edux.pl, awans-zawodowy.org, 
http://www.nauczycieleprzedszkola.pl i innych.

4. Dokumentowanie przebiegu stażu.

wrzesień 2015r.-
maj 2018r.

http://www.edux.pl/


§  7. ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych

zagadnień z zakresu oświaty.
Lp. Zadanie do 

realizacji
Formy realizacji Termin

1. Aktualizowanie i 
pogłębianie wiedzy z
psychologii, 
pedagogiki, 
dydaktyki

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej
i pedagogicznej, fachowej prasy.

2. Korzystanie z portali internetowych 
przeznaczonych dla nauczycieli.

3. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi 
nauczycielami. 

wg potrzeb

wg potrzeb 

wg potrzeb

2. Pedagogizacja 
rodziców

1. Zamieszczanie artykułów o treści 
psychologiczno-pedagogicznych na tablicy 
informacyjnej dla rodziców.

2. Rozmowy indywidualne z rodzicami- wymiana 
bieżących informacji, rozwiązywanie 
problemów wychowawczych i dydaktycznych.

marzec, czerwiec,
wrzesień, 
grudzień każdego 
roku

wg potrzeb

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

postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel
odbywał staż

Lp. Zadanie do 
realizacji

Formy realizacji Termin

2. Studiowanie 
dokumentacji 
przedszkolnej

1. Analiza dokumentacji przedszkola:
 Statut Przedszkola;
 Roczny plan pracy;
 Program Wychowawczy:
 Regulaminy:
 Programy autorskie.

wrzesień 2015r.

3. Posługiwanie się 
przepisami o 
bezpieczeństwie w 
trakcie organizacji 
wyjść i wyjazdów. 

1. Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren 
przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów.

4. Aktualizowanie 
przepisów prawa 
oświatowego

1. Śledzenie zmian w Karcie Nauczyciela, 
Podstawie Programowej, Rozporządzeniu w 
sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli.

raz w roku

5. Przestrzeganie 
przepisów BHP

1. Stosowanie przepisów BHP w czasie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.

2015r.-2018r.
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