
Plan rozwoju zawodowego

Ewy Borowickiej

nauczycielki wychowania przedszkolnego 
w Zespole Kształcenia i Wychowania

w Stężycy

ubiegającej się o stopień 
nauczyciela dyplomowanego

 



Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Ewa Borowicka

Szkoła – Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy

Stanowisko – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2017r.

Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy

Data zakończenia stażu – 31 maja 2020 r.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela

Forma realizacji Termin
realizacji

Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu 
zawodowego

Analiza przepisów prawa 
oświatowego dotyczących awansu 
zawodowego nauczycieli;
złożenie wniosku o rozpoczęcie 
stażu;
sporządzenie planu rozwoju 
zawodowego.

Wrzesień 2017r.

Poprawnie sformułowany 
wniosek o rozpoczęcie stażu;
wszczęcie postępowania;
plan rozwoju zawodowego 
zatwierdzony przez dyrektora 
szkoły.

2. Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego

Analiza własnej pracy;
doskonalenie warsztatu  pracy;
gromadzenie dokumentacji 
w formie elektronicznej
 lub papierowej;
praca nad uzyskaniem celu jakim 
jest awans zawodowy na stopień 
nauczyciela dyplomowanego;
uzyskanie oceny dorobku 
zawodowego.

Na bieżąco

Czerwiec 2020r.

Gromadzenie dokumentów: , 
sprawozdań, zaświadczeń, ocen, 
scenariuszy zajęć  i imprez;
ocena dorobku zawodowego 
dokonana przez dyrektora szkoły.



4. Przygotowanie sprawozdania 
z realizacji planu rozwoju 
zawodowego

Opracowanie sprawozdania
 z realizacji zatwierdzonego planu 
rozwoju zawodowego.

Czerwiec 2020r.
Sprawozdanie z realizacji planu 
rozwoju zawodowego.

5. Złożenie wniosku po zakończeniu
stażu o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego

Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2020r. Wniosek o podjęcie 
postępowania kwalifikacyjnego.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela

Forma realizacji Termin
realizacji

Dowody realizacji

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej 

na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poszerzanie wiedzy

i umiejętności w celu 
doskonalenia warsztatu  
 i metod pracy

Uczestniczenie w różnych formach 
doskonalenia zawodowego, szkoleniach, 
kursach, radach pedagogicznych,  konferencjach
metodycznych i warsztatach.

Na bieżąco Zaświadczenia
 o udziale w szkoleniach    
i kursach;
lista obecności na 
szkoleniowych radach 
pedagogicznych.

2. Samodzielne studiowanie 
literatury pedagogicznej

Wykorzystanie w pracy rozwiązań 
proponowanych w literaturze fachowej oraz 
źródłach  internetowych;
poszukiwanie nowych rozwiązań 
dydaktycznych;

Na bieżąco Adnotacje
 w planie pracy.

3. Rozwijanie zainteresowań 
dzieci.

Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w 
organizowanych konkursach przedszkolnych i 
pozaszkolnych , występach, festiwalach, 
spektaklach. Rozwijanie zdolności muzycznych, 
plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci.

Czas trwania
stażu

dyplomy

4. Wzbogacanie warsztatu Wzbogacenie wyposażenia sal wychowania Czas trwania



pracy przedszkolnego (plakaty tematyczne, mapy, 
gazetki okolicznościowe, zabawki);
gromadzenie pomocy płyt DVD; CD;

stażu

5. Wzbogacanie metod oraz form 
swojej pracy 

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i 
innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego W. 
Sherbone, dziecięcej matematyki prof. E. 
Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
 Urządzanie kącików: plastycznego 
(eksponujących różne techniki plastyczne 
stosowane przez dzieci), czytelniczego 
( rozwijającego mowę i technikę czytania ), 
konstrukcyjnego ( rowijającego wyobraźnię 
dziecka) i przyrodniczego ( rozwijającego 
zamiłowania przyrodnicze ).

Czas trwania
stażu

Scenariusze, wpisy do 
dziennika, zdjęcia, prace 
dzieci,

6. Organizowanie imprez 
przedszkolnych

Organizowanie imprez przedszkolnych :„ Na 
straganie” - teatrzyk z udziałem rodzców ; 
„ Przywitanie Pani Jesień”, „ Pożegnanie Zimy - 
powitanie Wiosny” , „Dzień rodziny”

Kalendarz
imprez

przedszkolnych

Strona internetowa 
szkoły; kronika., 
sprawozdania z imprez

7. Współpraca z 
wychowawcami grup 
przedszkolnych

Przekazywanie własnych obserwacji 
dotyczących postępów w nauce bądź problemów
wychowawczych

Czas trwania
stażu

Notatki własne lub 
adnotacje w dziennikach 
szkolnych.

8. Diagnoza przedszkolna Obserwacja i diagnoza dzieci; opracowanie 
narzędzi ułatwiających diagnozę;
Ewaluacja.

 październik,
marzec-
kwiecień

Arkusz obserwacji.
Sprawozdania

9. Prowadzenie szkolnego 
zespołu taneczno- 
wokalnego „ Promyki” 
promocja szkoły w 
środowisku lokalnym 

organizowanie występów i pokazów 
tanecznych na terenie naszej szkoły dla 
rodziców, uczniów oraz mieszkańców naszej 
gminy
udział w różnego rodzaju imprezach na terenie
naszej gminy
organizacja spotkań, zabaw, wyjazdów 

Czas trwania
stażu

 Strona internetowa 
szkoły; kronika., 
sprawozdania z imprez



integrujących grupę taneczną 

10 Pełnienie funkcji 
dodatkowych w oddziałach 
przedszkolnych

Prowadzenie zajęć z zakresu terapii 
logopedycznej w oddziałach przedszkolnych

 Scenariusze zajęć, pomoce
dydaktyczne, wpisy do 
dziennika

11 Pełnienie dodatkowych 
funkcji w szkole 
podstawowej

 Prowadzienie zajęc rewalidacyjnych i 
indywiduwalnych z uczniami

Scenariusze zajęć, pomoce 
dydaktyczne, wpisy do 
dziennika

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin
realizacji

Dowody
realizacji

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu 
technik komputerowych

Opracowanie pomocy dydaktycznych;
pisanie scenariuszy zajęć;
planów miesięcznych;
zaproszeń;
podziękowań;
informacji dla rodziców

Czas trwania stażu

Pomoce 
dydaktyczne
 ( pokaz 
slajdów, 
wydrukowane 
zdjęcia)
Scenariusze;

2. Publikacja materiałów 
w Internecie

Publikacja  wybranych materiałów        
z życia przedszkola w Internecie

Czas trwania stażu;
wedle potrzeb

Adres stron 
www.

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła 
materiałów dydaktycznych i wiedzy 
metodycznej

Wyszukiwanie i korzystanie ze stron     
i portali internetowych jako źródła 
materiałów dydaktycznych.

Czas trwania stażu

Adresy stron 
www.

4. Wykorzystanie technik komputerowych      
do opracowania dokumentacji związanej       
z awansem zawodowym

Opracowanie wszystkich dokumentów;
materiałów związanych z awansem 
zawodowym.

Czas trwania stażu;
wedle potrzeb



Lp. Zadania / działania
nauczyciela

Forma realizacji Termin
realizacji

Dowody realizacji

§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.
1. Praca w zespole  wychowania 

przedszkolnego
Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
realizacja przydzielonych zadań;
współtworzenie wymaganej dokumentacji.

Czas trwania
stażu; wedle

potrzeb

Sprawozdania 
z działalności zespołu 
przedmiotowego;

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla 
nauczycieli stażystów lub 
nauczycieli kontraktowych

Przygotowanie zajęć otwartych.
 Zapraszanie stażystów  i nauczycieli 
kontraktowych na zajęcia

Czas trwania
stażu; wedle

potrzeb

Scenariusz zajęć.

3 Dzielenie się wiedzą z innymi 
nauczycielami.

Udzielanie rad i wskazówek
 Opracowanie oraz udostępnienie n-
uczycielkom zestawów ćwiczeń 
logopedycznych do pracy z dziećmi

W miarę potrzeb

✔ Zestawy ćwiczeń 
logopedycznych

Lp. Zadania / działania
nauczyciela

Forma realizacji Termin
realizacji

Dowody realizacji

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

opiekuńczych.
1. Organizowanie wycieczek 

szkolnych
Organizowanie lub współudział 
w organizowaniu wycieczek 
przedszkolnych  

Czas trwania stażu
Karta wycieczek;
wpis do dziennika.

2. Pozyskiwanie sponsorów Wzbogacenie w  gry i zabawki 
dydaktyczne.

Czas trwania stażu

3. Poznanie sytuacji środowiskowej  Rozmowy z rodzicami lub prawnymi Czas trwania stażu Wpisy do dziennika;



i rodzinnej dzieci opiekunami uczniów;
kontakty i współpraca z pedagogiem 
szkolnym.

Potwierdzenia od 
pedagoga szkolnego

4. Promocja szkoły  Udział w przegladach , konkursach 
organizowanych poza szkołą.

 Dyplomy

5. Rozwijanie zainetresowań dzieci  Spotkania z ciekawymi ludźmi;
organizowanie zajęć na interesujące 
dzieci tematy;
przygotowanie dzieci zdolnych do 
udziału w konkursach.

 Scenariusze zajęć;
Dyplomy.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela

Forma realizacji Termin
realizacji

Dowody realizacji

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy  z

innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z pielęgniarką 

szkolną w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej oraz higieny osobistej

Konsultacje z pielęgniarką.
Czas trwania stażu;

wedle potrzeb

Potwierdzenie 
pielęgniarki szkolnej.

2. Organizowanie zbiórek, akcji 
charytatywnych  na rzecz osób 
potrzebujących

Organizowanie oraz udział   w zbiórkach
np. zbieranie surowców wtórnych i pomoc 
na rzecz innych osób potrzebujących.

Czas trwania stażu

Potwierdzenie dyrektora 
szkoły / pedagoga 
szkolnego.

3. Współpraca z Komisariatem 
Policji w Stężycy

Zorganizowanie spotkań  z policjantem 
celem zapoznania dzieci z zasadami 
bezpiecznego poruszania się po drogach

Raz w ciągu roku
szkolnego

Wpisy do dziennika;
kronika przedszkolna

4. Współpraca z osobami
 i instytucjami działającymi na 
terenie szkoły

Współpraca z samorządem 
uczniowskim, biblioteką szkolną, 
pedagogiem szkolnym

Czas trwania stażu;
wedle potrzeb

Potwierdzenia od opiekuna 
samorządu szkolnego, 
bibliotekarki, pedagoga 



szkolnego.
5. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną
Kierowanie  dzieci do poradni Poradni  
Psychologiczno - Pedagogicznej dzieci z 
zaburzeniami emocjonalnymi, 
trudnościami w nauce;
wdrażanie zaleceń Poradni do pracy 
z dzieckiem;
korzystanie z porad pracowników 
Poradni w sprawach dotyczących dzieci.

Czas trwania stażu;
wedle potrzeb

Dokumentacja Poradni   i 
szkolna.

6.  Wspólpraca ze środowiskiem 
lokalnym

 Pozyskiwanie informacji od przedstawicieli 
instytucji do bcelów ewaluacji wewnętrznej     
p-la
 Organizowanie wycieczek do różnych 
instytucji i miejsc np. biblioteka, Urzad Gminy

Czas trwania stażu

 Wnioski z ewaluacji 
 Zapisy w dzienniku

7.  Zgłazsanie Przedszkola „Smerfy” do
różnych kampani ogólnopolskich

 Udział w kampani ogólnopolskiej 
„ Kubusiowi przyjaciele przyrody”;
  Akademia Aquafresh- Ogólnopolski 
Program Edukacji Zdrowotnej

Czas trwania stażu

 Zaświadczenia
Pomoce dydakrtyczne
Wspisy do dziennika

8. Wspołpraca ze schroniskiem dla 
zwierząt w Kościerzynie

zaangażowanie dzieci i rodziców w 
zbiórkę karmy, koców, poduszek i innych 
potrzebnych rzeczy dla bezdomnych 
zwierząt 

Listopad
2017,2018,2019

 Podziekowanie ze schroniska
wpis do kroniki i informacja na 
stronie internetowej naszej szkoły

Lp. Zadania / działania
nauczyciela

Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

§8. ust.2pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.
Uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji

Ukończenie kursów, warsztatów, szkoleń :
 Cykl 5-ciu e-konferencji na temat „ Szachy w
szkole” - prowadzone przez wydawnictwo 

Czas trwania stażu
Dyplomy ukończenia



MAC, 2017/2018
Udział w 25 godzinnych spotkaniach  
SUPERWIZJI GRUPOWEJ SZKOLNYCH 
PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH I 
PROFILAKTYCZNYCH – wrzesień 2017
Warsztaty „Klanza – zabawy z hustą 
animacyją oraz  różnorodne kursy plastyczne dla
dzieci przedszkolnych – prowadzone przez CEN
w Kartuzach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
 Ukończenie rocznego kursu z języka 
angielskiego – poziom podstawowy ( Szkoła 
Języków europejskich UNIVERSUS) 
2017/2018
 Studia podyplomowe – Gimnastyka 
korekcyjna 2018/2019

Zaświadczenia

2. Teatr „ Starsze Skrzaty”   Założenie teatru z udziałem rodziców Występ raz lub dwa razy
w roku
„ Na straganie” oraz
„ Jasełka „- 2017/2018
„ Pomidor” - 2018/2019
„ Kwoka”- 2019/2020

Wpis w kronice i na 
stronie internetowej

Lp. Zadania / działania
nauczyciela

Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem

specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Udokumentowanie dwóch 

przypadków
Rozpoznanie i rozwiązania problemów 
wychowawczych , edukacyjnych., efekty 
oddziaływań

Czas trwania stażu
Opis 
przypadku.



Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

PLAN  ZATWIERDZONO                                                                                                                                                                   PODPIS

………………………………………………………..                                                                                 …………..…………………………….



2017 -2018

Pazdziernik – konkurs pani Wiosna

24.10.2017 – teatrzyk „ Na straganie”

grudzień – konkurs bozonarodzeniowy

Grudzień teatrzyj ' jasełka „ z rodzicami
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