
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ 

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 
 
 
 
 
 

imię i nazwisko – mgr Katarzyna Gogól – Furmanek 
nauczyciel – języka polskiego, historii 

   szkoła – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie 
   czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy 
   okres stażu – 1.09.2003 – 31.05.2006 
 
 
 

CEL PLANOWANYCH DZIAŁAŃ: ZDOBYCIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 
DYPLOMOWANEGO 

 
 

 

 

 



Podstawa prawna Zadania Formy realizacji Dowody 
realizacji 

Termin 

§ 8.2. pkt.1 
Uzyskanie pozytywnych 
efektów w pracy 
dydaktycznej, 
wychowawczej lub 
opiekuńczej na skutek 
wdrożenia działań 
mających na celu 
doskonalenie pracy własnej 
i podniesienie jakości 
pracy szkoły, a w 
przypadku nauczycieli, o 
których mowa w art. 9e 
ust. 1-3 Karty Nauczyciela 
– uzyskanie pozytywnych 
efektów w zakresie 
realizacji zadań 
odpowiednio na rzecz 
oświaty, pomocy społecznej 
lub postępowania w 
sprawach nieletnich, w 
związku z zajmowanym 
stanowiskiem lub pełnioną 
funkcją. 

 
1. Udział w programie 
badawczym Wielki sprawdzian 
 
 
 
 
 
2. Opracowanie i wdrożenie 
programu „Zielonej Szkoły” 
 
 
 
3. Opracowanie Szkolnego 
Programu Profilaktycznego 
 
 
 
 
 

  
� Aktywne uczestnictwo w 

programie badawczym Wielki 
sprawdzian prowadzonym przez 
Gdańską Fundację Rozwoju im.  
A. Mysiora 

 
 
� Realizacja autorskiego programu 

podczas pobytu na Zielonej 
Szkole we Włoszech 

 
 
� Opracowanie Programu 

Profilaktycznego Szkoły i 
wdrożenie jego założeń do 
programu wychowawczego klas IV 
- VI 

 
 
 

 
� Zaświadczenia 
 
 
 
 
 
 
� Program Zielonej 

Szkoły 
zatwierdzony przez 
Dyrektora 

 
� Szkolny Programu 

Profilaktyczny 
zatwierdzony przez 
Dyrektora 

 
Cały okres 
stażu 
 
 
 
 
 
 
 
Maj 2004 
 
 
 
Sierpień 
2005 

 
& 8.2. pkt 2. 
 
Wykorzystanie w pracy 
technologii informacyjnej i 
komunikacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
1.Organizacja warsztatu 
pracy przy użyciu 
technik komputerowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Stosowanie i wykorzystanie 
Internetu w pracy. 
 
 
3. Prowadzenie dziennika 

 
� Stosowanie technologii 

komputerowej do opracowywania: 
- autorskich sprawdzianów i 

testów z j. polskiego 
- materiałów pomocniczych w 

pracy , projektowanie 
dyplomów, podziękowań itp 

 
� Wykorzystywanie na lekcjach 

programów komputerowych i 
słowników multimedialnych do j. 
polskiego 

 
 
� Korzystanie z portali 

edukacyjnych w Internecie. 
 
 
� Komputerowe 
     wypełnianie świadectw 

 
� Scenariusze lekcji, 
testy, karty pracy 
 
 
 
 
 
 
� Wykaz programów 

edukacyjnych. 
 
 
 
 
Wykaz i opis 
wybranych portali 
 
 
 
 

 
 
cały okres 

stażu 
 
 
 

cały okres 
stażu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



elektronicznego klasy. 
               

       

 
& 8.2. 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.Dzielenie się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 
 
 
 
 
 
2. Publikacje elektroniczne na 
stronach portali edukacyjnych, 
autorskie referaty. 
 
 
3. Prowadzenie zajęć 
otwartych 
 
 

 
� Opracowanie i udostępnienie 

do wykorzystania w szkole        
scenariuszy zajęć, testów, kart 
pracy, scenariuszy imprez itp. 
materiałów. 
 

 
� Zamieszczenie publikacji w 

Internecie. 
 
 

 
� Wygłaszanie autorskich referatów 

w ramach WDN 
 
� Prowadzenie zajęć otwartych dla 

nauczycieli i w ramach 
pedagogizacji rodziców 

 

  
 
cały okres 

stażu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały okres 

stażu 

 
& 8.2. pkt 4 a) 

 
Opracowanie i wdrożenie 
programu działań 
edukacyjnych, 
wychowawczych, 
opiekuńczych lub innych 
związanych odpowiednio z 
oświatą, pomocą społeczną lub 
postępowaniem w 
sprawach nieletnich. 

 

 
1. Opracowanie programu 
wychowawczego dla uczniów 
klas IV-VI 
 
2. Opracowanie programu 
pracy dydaktyczno-
wychowawczej w 
Środowiskowej Świetlicy 
Śocjoterapeutycznej 
 
 
3. Opracowanie regulaminów 
wewnątrzszkolnych 
konkursów: literackiego, 
recytatorskiego i 
ortograficznego 
 
 

 
� Prowadzenie lekcji 

wychowawczych wg. 
opracowanego programu 

 
� Prowadzenie zajęć w 

Środowiskowej Świetlicy 
Śocjoterapeutycznej wg. 
opracowanego programu 

 
 
 
� Coroczne przeprowadzanie 

konkursów wg. opracowanych 
regulaminów 

 
� Zatwierdzenie 
programu przez Radę 
Pedagogiczną. 
 
� Zatwierdzenie 

programu przez 
Dyrektora Szkoły 

 
 
 
 
 
� Protokoły 

konkursów 
 

 
cały okres 

stażu 
 
 
 
 
 
 
 
cały okres 
stażu 



 
& 8.2. pkt 4 c) 
 
Poszerzenie zakresu działań 
szkoły, w szczególności 
dotyczących zadań 
dydaktycznych, 
wychowawczych lub 

opiekuńczych. 
 

 
1. Uzyskanie kwalifikacji i 
systematyczne 
przeprowadzanie zajęć wg. 
programu Andrzeja 
Kołodziejczyka „Spójrz 
Inaczej” 
 
2. Organizacja  „Zielonej 
Szkoły” , pozyskiwanie 
sponsorów 
 
3. Prowadzenie koła 
teatralnego 
 

 
� Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

wg, programu wychowaczo-
profilaktycznego „Spójrz Inaczej” 

 
 
 
� Zorganizowanie wyjazdu dzieci do 

Włoch w ramach „Zielonej  
     Szkoły” 
 
 
� Przygotowywanie przedstawień, 

organizacja wyjazdów do teatru 

 
� sprawozdania 

 
IX 2003-VI 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały okres 

stażu 

 
& 8.2. 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. Prowadzenie Świetlicy 
Socjoterapeutycznej przy  OSP 
w Porębie 
 
 
2. Aktywna i systematyczna 
współpraca ze strukturami 
samorządowymi działającymi 
na rzecz dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym 
 
3. Współpraca z 
Poradnią Psychologiczno 
– Pedagogiczną. 
 
4 Współpraca z fundacjami 
  
 
5. Organizacja imprez 
środowiskowych i uroczystości 
szkolnych 

� prowadzenie i pełnienie funkcji 
kierownika świetlicy we 
współpracy z UM i G w 
Myślenicach, OSP w Porębie 

 
� prowadzenie zajęć, organizacja 

wycieczek i różnych imprez dla 
dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym 

 
 
� Konsultacje z pracownikami 

poradni dotyczące uczniów z 
różnymi dysfunkcjami  

 
 
� Przeprowadzanie i wspieranie 

akcji humanitarnych 
 
� systematyczne przygotowywanie 

obchodów rocznicowych pod 
pomnikiem poległych partyzantów 
we współpracy z żyjącymi 
kombatantami 

 
� przygotowywanie akademii 

środowiskowej w Dzień 
Niepodległości i innych 
uroczystości szkolnych 

 
� potwierdzenia, 

sprawozdania 

 
 

cały okres 
stażu 



 
& 8.2. pkt 4 f) 
 
Uzyskanie innych 
znaczących osiągnięć w 
pracy zawodowej. 

 

 
1. Uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji 
 
 
2. Przygotowywanie uczniów 
do konkursów pozaszkolnych 
 
3. Publikacja pracy 
dyplomowej  

 
� ukończenie studiów 

podyplomowych: HISTORIA 
 
 
� systematyczna praca z uczniami 

uczestniczącymi w konkursach 
pozaszkolnych 

 
� publikacja pracy dyplomowej w 

Internecie i Bibliotece Publicznej 
 
 

 
� dyplom 
 
 
 
� sukcesy uczniów 
 
 
 
� zaświadczenia 

 
 
 
 
 

cały okres 
stażu 

 

& 8.2. 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 co 
najmniej dwóch 
przypadków rozpoznania 
i rozwiązania problemu 
wychowawczego, 
edukacyjnego. 
 

 
� Identyfikacja 
problemu. 
� Geneza i dynamika 
zjawiska. 
� Znaczenie problemu. 
� Prognoza. 
� Propozycje 
rozwiązania. 
� Wdrażanie 
oddziaływań. 
� Efekty oddziaływań. 
 

 
 
� Opis i analiza 
przypadku. 
 

 
 
cały okres 
stażu 

 
Opracowała mgr Katarzyna Gogól-Furmanek 


