
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ 

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Matys

Imię i nazwisko opiekuna stażu: 

Miejsce odbywania stażu: 

Okres stażu: 2 lata, 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

Dyrektor placówki: 



Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:

 

Cel główny:  

 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 Rozwój kompetencji nauczyciela.

Cele szczegółowe:

 Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

 Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.

 Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.

 Podniesienie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w rożnych formach 
doskonalenia zawodowego.

 Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

 Pogłębienie kontaktów z rodzicami i nauczycielami. 



Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Uczestniczenie w pracach

organów szkoły związanych z
realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych

lub innych wynikających ze
statutu szkoły oraz potrzeb szkoły

i środowiska lokalnego. 
(§ 7 ust.1, pkt 1)

1. Aktywny udział w zebraniach Rady 
Pedagogicznej, współpraca z gronem 
pedagogicznym.

2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości 
szkolnych, różnorodnych imprez oraz 
konkursów.

3. Współpraca z rodzicami podczas wycieczek i 
imprez szkolnych.

4. Organizowanie spotkań z rodzicami i 
indywidualne rozmowy.

W okresie trwania stażu.

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

kształcenia ustawicznego. 
(§ 7, ust.1, pkt 2)

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego
– radach szkoleniowych.

2. Udział w różnych formach doskonalenia 
zawodowego: kursy kwalifikacyjne, 
warsztaty metodyczne itp.

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy: 
tworzenie bazy własnych materiałów 
dydaktycznych, dekoracji sali, czasopism itp.

4. Studiowanie literatury fachowej, publikacji i 
portali dla nauczycieli.

W okresie trwania stażu.

3. Poznawanie przepisów 
dotyczących systemu oświaty w 
zakresie funkcjonowania szkoły. 
( § 7. ust.1, pkt 3)

1. Analiza dokumentacji:
- zapoznanie z aktami regulującymi pracę 
szkoły.

W okresie trwania stażu.



4. Opanowanie umiejętności
organizacji i doskonalenia
własnego warsztatu pracy,

dokonywania ewaluacji własnych
działań, a także oceniania ich

skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach. (§ 7. ust 2. pkt

1. )

1) Analiza przepisów prawa oświatowego 
regulujących system awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli, Karta 
Nauczyciela.

2) Współpraca z opiekunem stażu:
- ustalenie zasad współpracy, zawarcie 
kontraktu,
- ustalenie terminów spotkań,
- hospitacja zajęć prowadzonych przez 
opiekuna stażu – wnioski z obserwacji,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna 
stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy 
zajęć, ich analiza.

3) Poznanie organizacji pracy szkoły, zadań i 
zasad funkcjonowania, analiza dokumentów:
- statut, regulaminy,
- podstawa programowa,
- programy wychowawczo- dydaktyczne,
- plan pracy szkoły.

4) Doskonalenia warsztatu i metod pracy 
pedagogicznej:
- gromadzenie materiałów i pomocy 
dydaktycznych,

Cały okres stażu.

Wrzesień 2015 r.

W okresie trwania stażu, raz w
miesiącu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.



- stosowanie w procesie dydaktycznym 
aktywizujących metod nauczania.

5) Doskonalenie umiejętności systematycznego i
poprawnego prowadzenia dokumentacji: 
dzienniki zajęć, karty obserwacji, plany 
miesięczne.

6) Autorefleksja – określenie słabych i mocnych 
stron własnej pracy.

Systematycznie.

5. Opanowanie umiejętności
uwzględniania w pracy potrzeb

rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska

lokalnego, oraz współczesnych
problemów społecznych i

cywilizacyjnych. 
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Poznanie środowiska rodzinnego i lokalnego 
wychowanków:
- zapoznanie z danymi osobowymi 
wychowanków,
- prowadzenie obserwacji pedagogicznej, 
rozmowy z wychowankami,
- rozmowy z dzieckiem,
- spotkania indywidualne i konsultacje z 
rodzicami,
- współpraca ze specjalistami (pedagog, 
psycholog, logopeda).

2. Stały i systematyczny kontakt z rodzicami. 
Informowanie o postępach i trudnościach, o 
formach pomocy, angażowanie w życie 
szkoły. 

3. Organizowanie uroczystości oraz imprez 
szkolnych oraz konkursów.

4. Nawiązanie współpracy z innymi 
instytucjami: współpraca z policją, Strażą 
pożarną, biblioteką, Domem Ludowym.

W okresie stażu.

W okresie stażu.

W okresie trwania stażu.

Na bieżąco.

W okresie stażu.



5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym:
6.  udział w konkursach organizowanych przez 

inne szkoły lub instytucje.
7. Uwzględnianie w pracy współczesnych 

problemów społecznych i cywilizacyjnych: 
Udział w akcjach na rzecz ochrony 
środowiska: zbiórka zakrętek i baterii. Udział 
w programie profilaktycznym „Czyste 
powietrze wokół nas”.

Na bieżąco.

6. Opanowanie umiejętności
wykorzystania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej. 

(§ 7. ust 2. pkt 3. )

1. Organizowanie własnego warsztatu pracy 
przy użyciu technologii informacyjnej:
- tworzenie i opracowywanie materiałów 
dydaktycznych,
- wykorzystanie w pracy edukacyjnych 
programów komputerowych w celu 
podnoszenia atrakcyjności zajęć.
- prowadzenie dokumentacji.

2. Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie 
internetowej szkoły.

3. Zamieszczenie w Internecie publikacji 
dotyczących pracy zawodowej – plan 
rozwoju, scenariusze zajęć, uroczystości itp. 
Konsultacje z innymi nauczycielami.

4. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu 
zawodowego poprzez Internet.

5. Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów 
stron internetowych z ciekawymi artykułami, 
materiałami, pomysłami.

6. Opracowanie dokumentacji planu rozwoju 
zawodowego.

W okresie trwania stażu.

Na bieżąco.

W okresie trwania stażu.

Na bieżąco.

W okresie trwania stażu.

Na bieżąco.

Na bieżąco.



7. Opanowanie umiejętności
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. 
(§ 7. ust 2. pkt 4. )

1) Aktualizacja własnej wiedzy z zakresu 
psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez 
różnego rodzaju formy doskonalenia 
zawodowego.

2) Samokształcenie - zapoznanie się z 
najnowszymi propozycjami wydawniczymi z 
w/w dziedzin.

3) Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie 
grupy.

Cały okres stażu.

Na bieżąco

Cały okres stażu.

8. Umiejętność posługiwania się
przepisami dotyczącymi systemu
oświaty, pomocy społecznej lub

postępowania w sprawach
nieletnich w zakresie

funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż. 

(§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Samodzielna lektura przepisów prawa 
oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na 
jego temat poprzez śledzenie stron 
internetowych MEN.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Analizowanie i gromadzenie dokumentacji 

związanej z funkcjonowaniem placówki 
(statut, regulamin przedszkola, roczny plan 
pracy przedszkola itp.).

Cały okres trwania stażu

Na bieżąco

Plan rozwoju zawodowego został napisany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego nauczycieli – Dz. U. z 2013 r., poz. 393.



Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie jego realizacji ulegać modyfikacji.

Plan rozwoju sporządziła:

…………………………………………………….

Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………………………..                                                                                                                         …………………………………………………….
                    (miejscowość i data)                                                                                                                                                           (podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)


