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Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r. 

Planowany termin zakończenia: 31 maja 2018r. 

Opiekun stażu:  

Miejsce pracy:  

Dyrektor:  



 

 

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Cele szczegółowe: 

 uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych 

wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; 

 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego; 

 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły; 

 organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności  

i dokonywanie zmian w tych działaniach; 

  uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych 

i cywilizacyjnych; 

 wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 

 stosowanie 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 zadań; 

 posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie 

funkcjonowania szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH 

DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH 

( § 7 ust. 2 pkt.1 ) 

Lp Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji 

1. Nawiązanie 

współpracy  

z opiekunem 

stażu 

 Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu 

określającego zasady współpracy 

 Prowadzenie spotkań konsultacyjno-  

instruktażowych 

 Opracowanie sprawozdania z realizacji PRZ 

Wrzesień 2015r. 

 

1 raz w miesiącu 

 

Czerwiec 2018r. 

Kontrakt 

 

Zaświadczenie opiekuna 

stażu 

Sprawozdanie z realizacji 

PRZ 

 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna 

stażu 

 Omawianie obserwowanych zajęć 

 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu 

 Omawianie prowadzonych zajęć 

 Określanie mocnych i słabych stron własnej 

działalności  

2 razy w semestrze 

 

2 razy w semestrze 

1 raz w semestrze 

Scenariusze zajęć, arkusze 

obserwacji 

 

Scenariusze zajęć, arkusze 

obserwacji 

Arkusz samooceny 

2. Pogłębianie 

wiedzy  

i umiejętności 

poprzez aktywny 

udział w 

wewnątrz-  

i zewnątrz-

szkolnym 

doskonaleniu 

zawodowym oraz 

samokształceniu 

 Prowadzenie i udział w szkoleniowych 

posiedzeniach rady pedagogicznej (przygotowanie 

referatu wg potrzeb placówki) 

 Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej 

 Uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia, 

warsztatach, kursach organizowanych przez CDN 

w Lesznie, PWSZ w Lesznie i innych ośrodkach 

 Lektura najnowszych publikacji i czasopism  

z dziedziny psychologii i pedagogiki 

 

 

 

Cały okres stażu 

Potwierdzenia obecności 

 

Zaświadczenia dyrektora 

 

Zaświadczenia, dyplomy, 

certyfikaty 

 

Bibliografia 

3. Wzbogacanie 

własnego 

warsztatu pracy 

 Własnoręczne tworzenie pomocy dydaktycznych 

 Gromadzenie gotowych pomocy dydaktycznych 

(czasopisma, internet) 

 

Cały okres stażu 

 

 

Zdjęcia przykładowych 

pomocy dydaktycznych 

 

 



 

 Tworzenie ankiet 

 Opracowywanie własnych kart pracy 

 

Cały okres stażu 

Kwestionariusz ankiet 

Zdjęcia przykładowych kart 

pracy 

4.  Prawidłowe  

i systematyczne 

prowadzenie 

dokumentacji 

przedszkolnej 

 Wpisy do dziennika zajęć 

 Wpisy w arkuszach obserwacji dzieci itp. 

 Notatki z indywidualnych spotkań z rodzicami 

 Opracowywanie miesięcznych planów pracy 

 Przygotowywanie dokumentacji potrzebnej  

do organizacji wycieczek 

 

 

 

Cały okres stażu 

 

 

Prawidłowy zapis  

w dzienniku zajęć, 

arkuszach obserwacji itp. 

Miesięczne plany pracy 

Karty wycieczek 

5. Planowanie 

dekoracji w sali  

i szatni 

 Wykonywanie dekoracji do sali i szatni 

 Włączanie dzieci do czynnego udziału  

w dekorowaniu sali 

 

Cały okres stażu 

 

Fotografie 

6. Sporządzenie 

sprawozdania  

z przebiegu stażu 

przedłożenie  

go dyrektorowi 

przedszkola. 

Złożenie wniosku  

o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego  

na stopień 

nauczyciela 

mianowanego 

 Przygotowanie  sprawozdania opisującego przebieg 

oraz stopień realizacji przyjętego PRZ, 

uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju 

(autorefleksja, autoanaliza) 

 Sporządzanie wniosku oraz przygotowanie 

dokumentów i prezentacji 

Maj 2018r. 

 

 

 

Czerwiec 2018r. 

Sprawozdanie z PRZ 

 

 

 

Wniosek 

 

 

 

 



 

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA 

LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH                                                    

( § 7 ust. 2 pkt.2 ) 

Lp Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji 

1. Poznawanie 

wychowanków 

oraz ich 

środowiska 

 Obserwacja dzieci oraz analiza ich możliwości 

 Ankieta dla rodziców uwzględniająca m.in. zakres 

samodzielności w czynnościach samoobsługowych, 

alergie dzieci oraz propozycje oczekiwań rodziców 

względem przedszkola 

 Uwzględnianie w planach pracy propozycji 

rodziców 

Cały okres stażu 

Wrzesień 2015r. 

Wrzesień 2016r. 

Wrzesień 2017r. 

Kwestionariusze ankiet 

 

2. Nawiązanie 

współpracy  

z Poradnią 

Psychologiczno – 

Pedagogiczną 

 Konsultacje z psychologiem w celu rozwiązywania 

problemów dydaktyczno - wychowawczych 

 Wystawianie opinii o dziecku kierowanym do PPP 

 Kierowanie dzieci do PPP, które wymagają 

konsultacji 

 

Cały okres stażu 

wg potrzeb 

Zaświadczenia  

o współpracy z Poradnią 

Psychologiczno- 

Pedagogiczną 

3. Integracja 

przedszkola  

ze środowiskiem 

rodzinnym  

i lokalnym 

 Organizacja i prowadzenie uroczystości zgodnie  

z ustalonym harmonogramem imprez 

 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli 

różnych służb i instytucji 

 Odwiedzanie lokalnych służb i instytucji 

publicznych 

 Włączanie rodziców do pomocy w organizacji 

uroczystości i różnych działań na rzecz przedszkola 

(nauka wierszy, piosenek, przygotowywanie 

strojów, pieczenie placków) 

 Współpraca z Radą Rodziców 

 Koordynowanie ogólnopolskiej akcji „Zbieraj 

Baterie” oraz udział w innych społecznych  

i środowiskowych akcjach („Góra Grosza”; 

„Książka pod każdą choinką”; „Cała Polska czyta 

dzieciom”; zbiórka nakrętek, makulatury) 

 

 

 

Cały okres stażu 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu 

 

 

Cały okres stażu 

 

 

 

Harmonogram imprez, 

fotografie 

Fotografie, zapisy  

w dzienniku 

Fotografie, zapisy  

w dzienniku 

Zdjęcia 

 

 

 

 

 

Dyplomy, podziękowania 

Potwierdzenia dyrektora 

 

 

 



 

 Włączanie rodziców w projekt innowacji 

pedagogicznej realizowanej w przedszkolu -  

„Śladami twórczości Czesława Janczarskiego”  

wg ustalonego harmonogramu innowacji 

 

 

 Zajęcia otwarte dla rodziców 

 Nawiązanie współpracy ze szkolną biblioteką przy 

Szkole Podstawowej w Bojanowie oraz Miejską 

Biblioteką Publiczną w ramach innowacji 

pedagogicznej – „Śladami twórczości Czesława 

Janczarskiego” 

Rok szkolny 2015/2016 

 

 

 

 

 

1 raz w semestrze 

Październik 2015 –  

czerwiec 2016 

Zapisy w dzienniku 

Aktualizacja przedszkolnej 

strony internetowej 

(artykuły, zdjęcia) 

Zdjęcia artykułów z lokalnej 

prasy 

Zapis w dzienniku, zdjęcia 

Zapis w dzienniku 

Aktualizacja strony 

internetowej przedszkola, 

zdjęcia, 

Zdjęcia artykułów z lokalnej 

prasy 

4.  Promocja 

przedszkola  

w środowisku 

lokalnym 

 Uczestnictwo w konkursach, imprezach 

organizowanych przez różne instytucje 

 

 Dyplomy, podziękowania 

Fotografie artykułów  

z prasy lokalnej 

 

5. Uwzględnianie  

w pracy 

współczesnych 

problemów 

społecznych  

i cywilizacyjnych 

 Uwzględnianie w pracy aktualnych wydarzeń, 

problemów 

 Kształtowanie postaw sprzyjających 

bezpieczeństwu 

 Propagowanie zachowań prozdrowotnych, 

proekologicznych 

 Edukacja regionalna i europejska 

 

 

 

Cały okres stażu 

 

Zapis w dzienniku 

Spotkania z lokalnymi 

przedstawicielami instytucji 

wg harmonogramu spotkań, 

imprez, tematyczne gazetki, 

zdjęcia 

 

 

 

 

 



 

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ                                                    

( § 7 ust. 2 pkt.3 ) 

Lp Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji 

1. Doskonalenie 

własnych 

umiejętności 

wykorzystywania 

technologii 

informacyjnej  

i komunikacyjnej 

 Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

 

wg potrzeb 

 

Zaświadczenia, dyplomy 

2. Wykorzystywanie 

w praktyce 

umiejętności 

posługiwania  

się komputerem 

i korzystania 

z internetu 

 Dokumentowanie przebiegu stażu 

 Opracowywanie dokumentów przy pomocy 

komputera  m.in.: miesięczne plany pracy 

dydaktyczno – wychowawczej, scenariusze zajęć  

i uroczystości 

 Przygotowanie materiałów na tablicę informacyjną 

dla rodziców 

 Wykorzystywanie podczas zajęć różnych środków 

audiowizualnych (odtwarzacz CD, DVD, laptop) 

 

 

Cały okres stażu 

 

Sprawozdanie z PRZ 

Przykładowe plany pracy, 

scenariuszy zajęć itp. 

 

 

Przykładowe ogłoszenia, 

informacje dla rodziców, 

fotografie 

3. Promowanie 

swojej wiedzy, 

efektów pracy 

poprzez 

zamieszczanie 

swoich publikacji  

w internecie 

 Opublikowanie własnego PRZ na stronie www 

 Publikacja scenariuszy zajęć i imprez  

na ogólnopolskich portalach edukacyjnych 

 Sprawozdania z aktualnych wydarzeń w grupie, 

placówce na przedszkolną stronę internetową oraz 

do lokalnej prasy (członek Zespołu do Spraw 

Promocji) 

Rok szkolny 2015/2016 

Cały okres stażu 

 

Cały okres stażu 

Potwierdzenie portali 

internetowych, adres strony 

www 

Potwierdzenie dyrektora, 

fotografie artykułów z gazet 

 

 

4. Uwzględnianie  

w pracy 

współczesnych 

problemów 

społecznych  

i cywilizacyjnych 

 Uwzględnianie w pracy aktualnych wydarzeń, 

problemów 

  Edukacja regionalna i europejska 

 Propagowanie zachowań prozdrowotnych, 

proekologicznych oraz postaw sprzyjających 

bezpieczeństwu 

 

 

Cały okres stażu 

 

Zapis w dzienniku 

Spotkania z lokalnymi 

przedstawicielami instytucji  

wg harmonogramu spotkań, 

tematyczne gazetki, zdjęcia 



 

UMIEJĘTNOŚĆ 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 ) 

Lp Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji 

1. Rozwijanie 

swoich 

kompetencji 

pedagogicznych 

poprzez 

uczestnictwo  

w różnych 

formach 

doskonalenia 

 Udział w szkoleniach, warsztatach, e-konferencjach 

z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki 

 Studiowanie fachowej literatury 

 

 

 

Cały okres stażu 

 

Zaświadczenia, dyplomy 

 

Bibliografia 

2. Wykorzystanie 

wiedzy  

i umiejętności  

w pracy  

z dzieckiem  

o różnych 

potrzebach 

 Obserwacja i analiza możliwości dziecka 

 Opracowywanie planu pracy z dzieckiem 

wykazującym trudności oraz z dzieckiem zdolnym 

 Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi  

w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 

 Prowadzenie kółka plastycznego dla dzieci 

uzdolnionych artystycznie, udział w konkursach 

 

 

 Cały okres stażu 

wg potrzeb 

 

 

Cały okres stażu 

Arkusze obserwacji 

Plany pracy 

 

Dzienniki udzielanej 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Wystawa prac w szatni  

Fotografie 

Dyplomy, podziękowania 

3. Aktywna praca  

w zespole  

ds. ewaluacji 

wewnętrznej 

 w obszarze: 

„Funkcjonowanie 

przedszkola  

w środowisku 

lokalnym” 

 Diagnoza wybranych obszarów oraz 

podejmowanych działań 

Rok szkolny 2015/2016 

 

 

 

 

Notatki 

Przygotowanie narzędzi  

do badań 

Raport przedstawiony  

na Radzie Pedagogicznej 

Zaświadczenia dyrektora 



 

4. Współautor 

innowacji 

pedagogicznej 

 Opracowanie projektu innowacji pedagogicznej  

w Przedszkolu w Bojanowie pt. „Śladami 

twórczości Czesława Janczarskiego” 

 Działania wynikające z harmonogramu innowacji 

 

Wrzesień 2015– 

czerwiec 2016 

 

 

 

Projekt innowacji 

pedagogicznej 

 

Harmonogram innowacji 

Zapisy w dzienniku 

Strona internetowa 

przedszkola 

Fotografie 

5. Pedagogizacja 

rodziców 
 Zamieszczanie artykułów, porad, wskazówek  

na gazetce informacyjnej dla rodziców 

 Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców 

 

 Kontaktowanie się z rodzicami podczas spotkań 

grupowych i indywidualnych 

 Spotkanie ze specjalistą (logopeda, psycholog) 

 

Cały okres stażu 

 

 

wg potrzeb 

 

wg potrzeb 

Artykuły, zdjęcia 

 

Scenariusze zajęć, zdjęcia 

 

Listy obecności, notatka  

ze spotkania z rodzicem 

Listy obecności, zdjęcia 

6. Ewaluacja 

własnych działań 
 Przeprowadzenie ankiety dotyczącej oceny 

podejmowanych działań opiekuńczo-

wychowawczych 

 Wdrażanie wniosków do dalszej pracy 

Zakończenie każdego 

roku szkolnego 

Ankieta 

 

Opracowanie ankiety, 

wnioski 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ) 

Lp Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji 

1. Analiza 

przepisów prawa 

oświatowego 

 Zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami 

regulującymi funkcjonowanie przedszkola 

 

Cały okres stażu 

Wykaz aktów  prawnych, 

Dzienniki Ustaw 

2. Studiowanie 

dokumentacji 

przedszkolnej 

 Zapoznanie się z treścią ustawy o systemie oświaty, 

Karty Nauczyciela 

 Analiza dokumentów przedszkola (statut; plany: 

pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, 

promocji przedszkola; harmonogram uroczystości 

przedszkolnych; program wychowawczy 

przedszkola; procedura w przypadku udzielania  

I pomocy; regulaminy: spacerów i wycieczek, 

bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci; 

instrukcja dotycząca bezpieczeństwa i higieny 

dzieci podczas pobytu w przedszkolu) 

 

  

 

 

 

Cały okres stażu 

Notatki 

3. Aktualizacja 

znajomości 

przepisów 

dotyczących 

konkretnych 

zadań 

 Organizacja oraz współorganizacja wycieczek, 

spacerów z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów 

 

 

Cały okres stażu 

 

 

Zapisy w dzienniku 

Harmonogram spacerów, 

wycieczek 

Zdjęcia 

Karta wycieczki 

4. Aktualizowanie 

wiedzy 

dotyczącej 

rozwoju dzieci  

 Studiowanie fachowej literatury  

Cały okres stażu 

wg potrzeb 

 

Bibliografia 



 

w zależności  

od wieku 

 

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w postaci aneksów. 

zatwierdziła:              sporządziła: 


