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Jolanta Żmijewska  
Nauczyciel Wychowania Fizycznego 
w Zespole Szkół nr 6 im. Stefana Batorego 
Warszawa ul. Myśliwiecka 6 

 
 
 
 
 
 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 
 
 
 
CELE: 
 
1. Podwyższenie jakości pracy dydaktycznej. 
2. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego 
 
 
 
 
 
TERMIN ROZPOCZ ĘCIA STAŻU: 
 
01.września 2003 r 
 
TERMIN ZAKO ŃCZENIA STAŻU: 
 
31 maja 2006 r 
 
 
 
 
 
OKRES STAŻU: 
 
2 lata 9 miesięcy
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WYMAGANIA PRZYKŁADY ZADA Ń TERMIN 

RELIZAJI 
SPOSOBY 

DOKUMENTOWANIA 
Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości 
pracy szkoły 
Rozp.§.5 ust.2 pkt 1 
 
• Doskonalenie i 

organizacja własnego 
warsztatu pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
• Wykorzystanie i 

doskonalenie 
umiejętności w zakresie 
stosowania technologii 
komputerowej i 
informacyjnej. 

 
 
 
• Poszerzenie wiedzy i 

umiejętności w procesie 
aktywnego udziału w 
wewnątrzszkolnym i 
zewnątrzszkolnym 
doskonaleniu. 

• Współpraca z doradcą 
metodycznym. 

• Opracowanie planu zajęć 
korekcyjnych 

• Wstępna ocena mocnych i 
słabych stron 
(przeprowadzenie ankiety 
wśród uczniów na temat 
prowadzonych zajęć). 

 
• Podwyższenie umiejętności 

obsługi komputera. 
• Wykorzystanie w pracy 

dydaktycznej komputera. 
• Przygotowanie zestawu 

pomocy dydaktycznych za 
pomocą technologii 
informacyjnej. 

 
• Uzyskanie dodatkowych 

umiejętności 
wykorzystywanych w pracy, 
kursy, szkolenia, warsztaty. 

• Samodzielne studiowanie 
literatury. 

• Uczestnictwo w różnych 
formach doskonalenia 
zawodowego. 

okres stażu 
 
IX-X. 2003 
 
okres stażu 
 
 
 
 
 
okres stażu 
 
okres stażu 
 
 
okres stażu 
 
 
 
okres stażu 
 
 
 
 
okres stażu 
 
okres stażu 
 

Opracowanie planu rozwoju 
zawodowego. 
Opracowanie planu zajęć 
korekcyjnych. 
Ankieta i wnioski. 
 
 
 
 
 
Zaświadczenia. 
 
Opracowania komputerowe 
pomocy dydaktycznych. 
 
Scenariusze zajęć, wnioski, prace 
wykonane przez uczniów. 
 
 
Zaświadczenia 
 
 
 
 
Spis lektur, notatki. 
 
Zaświadczenia. 
 

Posiadanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły  
Rozp.§.5 ust.2 pkt 3 
 
• Współpraca z zespołem 

nauczycieli wychowania 
fizycznego. 

• Współpraca z 
nauczycielami 
wychowawcami. 

• Pełnienie funkcji 
opiekuna stażu. 

• Uczestniczenie w lekcjach 
otwartych w innych 
szkołach. 

• Pomoc w organizacji 
wyjazdów na obozy 
sportowe, wycieczki 
szkolne. 

• Opracowanie kontraktu i 
udzielanie wszelkiej pomocy 
nauczycielowi stażyście. 

okres stażu 
 
 
okres stażu  
 
 
IX. 2003-V. 2004 
 

Scenariusze zajęć, potwierdzenia. 
 
 
Zaświadczenie 
 
 
Zaświadczenia. 

Przygotowanie i wdrożenie opracowanego przez siebie programu dotyczącego działań edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą 
Rozp.§.5 ust.2 pkt 3 a 
 
• Tworzenie własnego 

warsztatu pracy. 
 
 
 
 
 

• Realizacja istniejących 
programów i wdrażanie 
własnych z zakresu ścieżek 
edukacyjnych: 

-zdrowotna, 
-ekologiczna 
-prorodzinna. 

 okres stażu 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzenia. 
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• Zapoznanie z 

programem 
wychowawczym szkoły 
z uwzględnienie ścieżki 
prozdrowotnej. 

 

 
• Prowadzenie zajęć 

korekcyjnych . 
• Opracowanie planów pracy 

dla poszczególnych klas 
oraz ćwiczeń kontrolno- 
oceniających. 

• Opracowanie kryteriów 
oceny ucznia. 

• Współpraca z pielęgniarką 
szkolną . 

• Współpraca z pedagogiem 
szkolny. 

 
okres stażu 
 
okres stażu 
 
 
 
okres stażu 
 
okres stażu 
 

 
Opracowanie zestawów ćwiczeń i 
programu zajęć. 
Zebrany materiał. 
 
 
 
Opracowania. 
 
Potwierdzenie. 
 
Potwierdzenie. 

Prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub pełnienie 
funkcji zwi ązanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym 
Rozp.§.5 ust.2 pkt 3 c  
 
• Obserwacje i 

prowadzenie lekcji 
otwartych. 

• Zdobywanie środków i 
materiałów 
dydaktycznych. 

• Zorganizowanie cyklu lekcji 
otwartych w ramach opieki 
nad nauczycielem stażystą. 

• Przeprowadzanie zajęć 
otwartych dla nauczycieli z 
innych placówek 
oświatowych oraz 
uczestnictwo w podobnych 
zajęciach prowadzonych 
przez innych nauczycieli. 

 
• Dzielenie się zdobytą 

wiedzą i doświadczeniem 
(przygotowanie materiałów i 
konspektów z zakresu wad 
postawy dla nauczycieli z 
zespołu przedmiotowego). 

 

IX. 2003-V. 2004 
 
 
okres stażu 
 
 
 
 
 
 
 
okres stażu 
 

Harmonogram, scenariusze zajęć. 
 
 
Scenariusze zajęć, potwierdzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
Udostępnianie materiałów, 
konspektów zajęć.  

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na 
rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich 
Rozp.§.5 ust.2 pkt 3 d 
• Nawiązanie współpracy 

z instytucjami i 
organizacjami. 

• Współpraca z Warszawskim 
Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji. 

• Współpraca z działem 
socjalnym Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

• Współpraca z zakładem 
fizjologii AWF w 
Warszawie. 

• Udział w spotkaniach 
organizowanych przez 
wydział Kultury Fizycznej i 
Sportu. 

okres stażu 
 
 
okres stażu 
 
 
okres stażu 
 
 
okres stażu 
 

Zaświadczenie. 
 
 
Zaświadczenie. 
 
 
Zaświadczenie. 
 
 
Zaświadczenie. 
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Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiaj ących poszerzenia zakresu działań edukacyjnych, 
wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły 
Rozp.§.5 ust.2 pkt 3 g 
• Uzyskanie dodatkowych 

kwalifikacji. 
• Ukończenie studiów 

podyplomowych na AWF 
„Gimnastyka Korekcyjno- 
kompensacyjna”. 

• Ukończenie studiów 
podyplomowych na AWF 
”Wychowania seksualnego”. 

• Ukończenie studiów 
podyplomowych 
„Przysposobienia 
obronnego”. 

• Kurs „Pomocy 
przedmedycznej”. 

• Kurs „Prawa oświatowego”. 
• Kurs kierownika placówek 

oświatowych. 
• Kurs kierownika wycieczek 

szkolnych. 

X. 2003-VI. 2004 
 
 
 
okres stażu 
 
 
okres stażu 
 
 
 
X. 2003-09-28 
 
okres stażu 
okres stażu 
 
okres stażu 
 

Dyplom ukończenia studiów. 
 
 
 
Dyplom ukończenia studiów. 
 
 
Dyplom ukończenia studiów. 
 
 
 
Zaświadczenie. 
 
Zaświadczenie. 
Zaświadczenie. 
 
Zaświadczenie. 

Samodzielnie lub we współpracy z zespołem realizowanie innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, 
postępowania w sprawie nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej 
Rozp.§.5 ust.2 pkt 3 h 
• Prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych. 
 
 
 
• Popularyzacja 

konkursów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Poznanie problematyki 

środowiska lokalnego. 

• Zajęcia Szkolnego Klubu 
Sportowego. 

• Udział w rozgrywkach 
międzyszkolnych. 

• Organizowanie turniejów 
międzyklasowych w tenisa 
stołowego. 

• Organizacja turniejów 
międzyszkolnych 
(współpraca z innymi 
szkołami). 

• Organizacja konkursu 
„Wiedzy o AIDS” 
(współpraca z pielęgniarką 
szkolną). 

• Przeprowadzenie ankiety na 
temat spędzania czasu 
wolnego. 

• Udział w akcjach np. 
”Sprzątanie Świata” i 
innych. 

okres stażu 
 
okres stażu 
 
 
okres stażu 
 
 
okres stażu 
 
 
 
XII. 2003- I.2004 
 
 
 
 
IV-V 2004 
 
 
wg kalendarza 
imprez 

Dziennik zajęć. 
 
Zgłoszenia, sprawozdania. 
 
 
Sprawozdania. 
 
 
Sprawozdania. 
 
 
 
Pytania, wyniki. 
 
 
 
 
Analiza wyników ankiet. 
 
 
Potwierdzenie udziału. 

 


