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1. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marta Sobczyk 

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Gminne „Niezapominajka”   

                 ul. Gdańska 13, 89 – 410 Więcbork 

Zajmowane stanowisko: Nauczyciel stażysta 

Kwalifikacje: 

1. Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Studia magisterskie, kierunek 

Pedagogika, specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

2. Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Studia licencjackie, kierunek 

Pedagogika, specjalność Psychopedagogika 

2. Staż: 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r 

Opiekun stażu: mgr ……………………… 

Długość stażu: 9 miesięcy 

Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2018r 

Przerwy w okresie odbywania stażu: …………… 

Data złożenia sprawozdania: do 30.06.2018r 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. 

Nr 118, poz. 1112 ze zmianami); 

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

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

U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) z późniejszymi 

zmianami z 1 marca 2013 r. 
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3. Cele stażu: 

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego. 

Cele szczegółowe: 

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: 

a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola 

b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu 

c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 

i pracy 

2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna 

stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu 

i omawianie tych zajęć z prowadzącym; 

3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, 

w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć 

w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora; 

4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy 

zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: 

a) wewnątrz placówki 

b)  poza placówką 

c) samokształcenie 

6. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami; 

7. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole. 
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4. Plan aktywności: 

§ 6 ust. 2 pkt 1 

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki 

Zadania i cele do 

realizacji 

Forma realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowania 

postępów 

Poznanie procedury 

awansu zawodowego 

oraz zaplanowanie 

indywidualnej ścieżki 

swojej kariery. 

Analiza przepisów 

prawa oświatowego, 

dotyczącego awansu 

zawodowego: 

· Karta Nauczyciela 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

· Ustawa o systemie 

oświaty z dnia 7 września 

1991 r. 

· Rozporządzenie 

MEN z 1marca 2013 r. w 

sprawie uzyskiwania 

stopni awansu 

zawodowego przez 

nauczycieli. 

wrzesień  Znajomość przepisów 

prawnych.  

Krótkie 

notatki z ich analizy. 

 

Nawiązanie współpracy 

między stażystą a 

opiekunem stażu. 

Konsultacje związane z 

opracowaniem planu 

rozwoju zawodowego 

oraz ze sposobem 

realizowania zawartych w 

nim zobowiązań.  

 

Wspólne opracowanie 

pisemnego kontraktu 

między stażystą a 

opiekunem stażu. 

 

Ustalenie harmonogramu 

obserwacji zajęć i 

prowadzenia zajęć. 

wrzesień   

– maj  

Zatwierdzenie planu 

rozwoju zawodowego 

przez opiekuna stażu.  

Złożenie planu 

rozwoju zawodowego 

dyrektorowi placówki. 

 

Podpisanie kontraktu 

między stażystą a 

opiekunem stażu.  

 

 

Harmonogram 

obserwowanych i 

prowadzonych zajęć. 

Poznanie przepisów 

związanych z 

funkcjonowaniem 

przedszkola. 

Poznanie podstawowych 

aktów prawnych 

dotyczących oświaty: 

· Ustawa z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela 

· Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z 

dnia 1 marca 2013 r. w 

sprawie uzyskiwania 

wrzesień - 

październik 

Krótkie notatki z 

analizy dokumentacji. 

Potwierdzenie 

pisemne opiekuna 

stażu. 
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stopni awansu 

zawodowego przez 

nauczycieli oraz inne 

rozporządzenia MEN 

· Ustawa o systemie 

oświaty z dnia 7 września 

1991 r. 

· Ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe 

 

Analiza dokumentacji 

przedszkola: 

· Statut przedszkola 

· Roczny plan pracy 

Przedszkola 

· Koncepcja pracy 

Przedszkola  

· Realizowane projekty i 

programy wychowawcze 

· Program wychowania 

przedszkolnego „Nasze 

Przedszkole” 

· Podstawa programowa 

Poznanie sposobów 

prowadzenia dokumentacji 

obowiązującej w 

przedszkolu. 

Zapoznanie się ze 

sposobami tworzenia 

i gromadzenia 

dokumentacji przedszkola: 

· Dziennik zajęć  

· Miesięczny plan pracy 

grupy 

· Konspekty/scenariusze 

zajęć 

· Indywidualny Program 

Edukacyjno – 

Terapeutyczny (IPET) 

· Sprawozdanie z 

realizacji działań w grupie 

· Sprawozdanie z działań 

dodatkowych w grupie 

· Arkusz obserwacji 

dziecka 

· Karta wycieczki 

· Indywidualny arkusz 

samooceny nauczyciela 

· Protokół z Rady 

Pedagogicznej 

wrzesień - 

maj 

Rzetelne i regularne 

prowadzenie 

dokumentacji własnej. 
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Poznanie przepisów 

dotyczących zapewnienia 

bezpiecznych i 

higienicznych warunków 

nauki i pracy. 

Szkolenie BHP 

 

Znajomość 

obowiązujących 

przepisów BHP i ich 

praktyczne stosowanie  

podczas realizacji zajęć. 

wrzesień - 

maj 

Zaświadczenie o 

odbytym szkoleniu. 

Dokumentowanie 

realizowanego Planu 

Rozwoju Zawodowego. 

Gromadzenie 

dokumentacji, notatek,  

zaświadczeń,  

konspektów zajęć. 

wrzesień - 

maj 

Prowadzenie zbioru 

dokumentacji ze stażu 

w postaci tzw. Teczki 

stażysty. 

Sporządzenie sprawozdania 

z realizacji Planu Rozwoju 

Zawodowego. 

Podsumowanie stażu w 

formie opisu 

zrealizowanego 

Planu Rozwoju 

Zawodowego. 

czerwiec  Dokumentacja 

sprawozdawcza 

z realizowanego stażu. 

Złożenie wniosku o 

podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego na 

stopień nauczyciela 

kontraktowego. 

Sporządzenie wniosku 

oraz przygotowanie 

dokumentacji ze stażu. 

czerwiec - 

lipiec 

Wniosek wraz z 

dokumentacją z 

realizacji stażu oraz 

potwierdzającą 

wykształcenie 

nauczyciela.  
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§ 6 ust. 2 pkt 2 

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację 

statutowych zadań przedszkola 

Zadania i cele do 

realizacji 

Forma realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowania 

postępów 

Hospitowanie zajęć 

prowadzonych przez 

opiekuna stażu. 

Obserwowanie zajęć  

w wymiarze co najmniej 

jednej godziny w 

miesiącu, zgodnie z 

wytycznymi określonymi 

przez opiekuna stażu. 

 

Zwrócenie uwagi na 

warsztat nauczyciela 

(metody, formy, 

środki dydaktyczne). 

 

Omówienie z opiekunem 

stażu obserwowanych 

zajęć.  

 

wrzesień - 

maj 

Samodzielnie 

sporządzony protokół 

z hospitowanych 

zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własne notatki z 

wnioskami, na 

podstawie rozmów z 

opiekunem stażu. 

Prowadzenie zajęć w 

obecności opiekuna stażu.  

 

Konstruowanie 

konspektów zajęć i 

samodzielne prowadzenie 

zajęć w oparciu i nie. 

 

Konsultacje merytoryczne 

z opiekunem stażu 

dotyczące analizy 

prowadzonych zajęć 

z uwzględnieniem 

ewaluacji celów. 

wrzesień - 

maj 

Konspekty zajęć. 

 

 

 

 

Notatki z konsultacji z 

opiekunem stażu. 

Podnoszenie własnych 

kwalifikacji 

pedagogicznych. 

Udział w 

wewnątrzprzedszkolnych  

szkoleniach i warsztatach 

podnoszących 

kwalifikacje 

pracowników.   

Udział w zewnętrznych 

szkoleniach, kursach 

podnoszących 

kwalifikacje 

pracowników.   

wrzesień - 

maj 

Zaświadczenia o 

ukończeniu 

kursu/szkolenia. 

 



8 

 

 

Poszerzanie wiedzy 

dydaktycznej i 

merytorycznej poprzez 

czytanie książek i 

artykułów 

pedagogicznych. 

Dzielenie się posiadaną 

wiedzą z innymi 

nauczycielami.  

Publikacja planu rozwoju 

zawodowego w internecie. 

październik Pedagogiczne portale 

internetowe.  

Doskonalenie 

multimedialnych technik 

pracy 

Przygotowanie 

dokumentacji stażu w 

formie elektronicznej. 

 

Samodzielnie 

opracowanie pomocy 

dydaktycznych. 

wrzesień - 

maj 

Płyta CD z 

dokumentacją stażu 

 

Płyta CD z 

opracowanymi 

pomocami. 

Tworzenie grupowej 

kroniki. 

Dokumentowanie i 

wykonywanie zdjęć 

uwieczniających ważne 

chwile z życia 

przedszkolnego dzieci. 

wrzesień - 

maj 

Kronika grupowa. 

Prowadzenie dodatkowych 

zajęć. 

Współpraca z 

nauczycielami i dziećmi w 

ramach kółka muzyczno – 

tanecznego. 

wrzesień - 

maj 

Plan pracy kółka. 

Dziennik zajęć kółka. 

Kronika i gazetka 

kółka. 
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§ 6 ust. 2 pkt 3 

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze 

środowiskiem uczniów 

 

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowania 

postępów 

Współpraca ze środowiskiem 

rodzinnymi dziecka, tj.  

rodzicami, opiekunami 

prawnymi dziecka, 

asystentami rodziny. 

Regularne rozmowy z 

rodzicami, opiekunami 

prawnymi o bieżącej 

sytuacji dziecka.  

 

Organizowanie spotkań z 

rodzicami, zajęć 

otwartych, imprez 

okolicznościowych. 

 

 

 

 

 

 

Angażowanie rodziców 

w życie grupy, np. 

organizacja wycieczek, 

uroczystości grupowych, 

zaopatrzenie kącika 

przyrody. 

 

Analiza 

dokumentacji dotyczącej 

dziecka np. orzeczenia 

wystawionego przez 

Poradnię Psychologiczno 

– Pedagogiczną. 

 

wrzesień - 

maj 

Notatki ze spotkań z 

rodzicami, 

opiekunami 

prawnymi. 

 

Udokumentowanie 

zajęć, imprez 

okolicznościowych z 

udziałem rodziców w 

formie zdjęć i 

zamieszczenie ich w 

kronice grupowej 

bądź na stronie 

internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analiza środowiska 

przedszkolnego, w którym 

funkcjonuje dziecko. 

Stała współpraca z 

pozostałymi osobami 

pracującymi z dzieckiem, 

np. nauczyciel języka 

angielskiego, logopeda, 

pedagog, inni 

nauczyciele. 

 

Obserwacja dziecka w 

trakcie poszczególnych 

działań.  

 

wrzesień - 

maj 

Prowadzenie notatek 

uwzględniających 

opinie innych osób o 

funkcjonowaniu 

dziecka.  

 

 

Arkusz obserwacji 

dziecka. 
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Merytoryczne rozmowy 

z opiekunem stażu 

odnośnie zachowań 

dziecka, jego postępów, 

czy ewentualnych 

braków. 

Tworzenie Indywidualnego 

Programu Edukacyjno – 

Terapeutycznego na 

Postawie 

wielospecjalistycznej 

diagnozy. 

Konsultacje z opiekunem 

stażu i nauczycielem 

prowadzącym grupę 

odnośnie konstruowania 

IPET dla dziecka. 

według 

indywidual

nych 

potrzeb 

dziecka 

Skonstruowany we 

współpracy z 

nauczycielem 

prowadzącym grupę 

IPET. 
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§ 6 ust. 2 pkt 4 

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć 

 

Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Termin 

realizacji 

Sposób 

dokumentowania 

postępów 

Ocena umiejętności 

omawiania obserwowanych 

zajęć. 

Konsultację z 

opiekunem stażu oraz 

krytyczne podejście 

do umiejętności 

obserwowania zajęć 

połączonych z 

wyciąganiem wniosków. 

wrzesień - 

maj 

Tworzenie notatek 

służbowych z 

konsultacji. 

Ocena umiejętności 

omawiania prowadzonych 

zajęć. 

Konsultację z 

opiekunem stażu oraz 

krytyczne podejście 

do umiejętności 

omawiania 

prowadzonych zajęć.  

Wyciąganie 

konstruktywnych 

wniosków i budowanie 

dalszej pracy w oparciu o 

nie. 

wrzesień - 

maj 

Tworzenie notatek 

służbowych z 

konsultacji. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
(podpis nauczyciela stażysty) 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
(podpis opiekuna stażu) 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
(data, podpis i pieczęć dyrektora) 

 


