
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 
 
 
Imię i nazwisko: Monika Dymek 
Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ustce 
 
Ubiegam się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2003r. 
 
Lp. Zadania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji 
1. Zapoznanie się z procedurą awansu 

zawodowego. 
Analiza przepisów prawa 
oświatowego dotyczących 
awansu zawodowego. 

VIII 2003 
 
IX 2003 
 
Okres stażu 
 
 
 
 
VI 2006 

Złożenie  wniosku o 
rozpoczęcie stażu. 
Sporządzenie planu 
rozwoju zawodowego. 
Gromadzenie 
dokumentów 
potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji 
zawodowych. 
Napisanie sprawozdania 
z realizacji planu 
rozwoju. 

2.  Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji 
szkoły. 

Analiza dokumentacji: 
statutu, wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania i  
programu wychowawczego. 
 

IX-X 2003 Wykorzystywanie  tych 
dokumentów w pracy. 



3.  §5 ust.2 pkt.1 
 
Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i 
programów na rzecz doskonalenia swojej 
pracy i podwyższania pracy jakości szkoły, w 
tym wykorzystywanie i doskonalenie 
umiejętności stosowania technologii 
komputerowej i informacyjnej. 
 
 

Uczestniczenie w pracach 
Rady Pedagogicznej. 
 
Opracowanie scenariuszy i 
przeprowadzenie lekcji 
języka angielskiego 
realizowanych z 
wykorzystaniem programów 
komputerowych i Internetu. 
 
Przygotowanie uczniów do 
konkursów szkolnych i 
olimpiady (spotkania z 
uczniami i rozwiązywanie 
testów). 
 
Organizowanie Szkolnego 
Pisemnego Konkursu Języka 
Angielskiego. 
 
Współuczestniczenie w 
opracowaniu kryteriów 
wymagań edukacyjnych na 
poszczególne oceny. 
 
Wyposażenie własnych 
zbiorów w programy 
edukacyjne i multimedialne.  
 
Opracowanie przy pomocy 
komputera dokumentacji 
związanej z awansem 

Okres stażu 
 
Okres stażu 
 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu 
 
 
 
 
Okres stażu 
 
 
Okres stażu 
 
 
 
 
Okres stażu 

Potwierdzenie przez 
dyrektora szkoły 
Scenariusze lekcji 
 
 
 
 
 
 
 
Udział uczniów w 
konkursach i 
olimpiadzie. 
 
 
Udział uczniów, 
potwierdzenie dyrektora 
szkoły. 
Opracowanie kryteriów 
wymagań, ocenianie 
uczniów według 
opracowanych 
kryteriów. 
Scenariusze lekcji, 
pomoce dydaktyczne -
wykorzystanie 
komputera i Internetu. 
Korzystanie z 
edukacyjnych portali 
internetowych. 



zawodowym. 
 
Doskonalenie własnych 
umiejętności stosowania 
technologii komputerowej i 
informacyjnej i 
wykorzystanie ich w pracy 
dydaktycznej. 
 
Wykonywanie pomocy 
dydaktycznych za pomocą 
programów komputerowych. 
 

 

 
 4.     §5 ust.2 pkt.2 

 
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i 
doświadczeniem z innymi pracownikami 
szkoły. 

Opieka nad praktykantami. 
 
Prowadzenie zajęć otwartych 
dla nauczycieli. 
 
Wymiana doświadczeń z 
nauczycielami języków 
obcych, praca w zespole 
przedmiotowym.  
 
Publikacje związane z 
wykonywaną pracą. 
 
Obserwacja zajęć innych 
nauczycieli. 

Okres stażu 
Okres stażu 
 
 
Okres stażu 
 
 
 
Okres stażu 
 
Okres stażu 

Zaświadczenia 
Potwierdzenia 
nauczycieli, konspekty 
lekcji. 
Potwierdzenie lidera 
zespołu 
przedmiotowego. 
 
Publikacje, 
zaświadczenia 
Konspekty lekcji, 
potwierdzenia 



5. §5 ust.2 pkt.3 
b) 
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, 
referatów lub innych materiałów związanych 
z wykonywaną pracą. 
 

Opracowanie materiałów 
związanych z wykonywaną 
pracą. 

Okres stażu Zamieszczenie 
opracowanych 
materiałów w bibliotece 
szkolnej, publikacja w 
Internecie. 

6. §5 ust.2 pkt.3 
c) 
Prowadzenie otwartych zajęć, w 
szczególności dla nauczycieli stażystów i 
kontraktowych lub podejmowanie działań 
związanych z wewnątrzszkolnym 
doskonaleniem zawodowym. 
 

Prowadzenie otwartych lekcji 
dla nauczycieli stażystów i 
kontraktowych. 
 
Udział w radach 
szkoleniowych. 

Okres stażu Scenariusze lekcji, 
zaświadczenia, 
potwierdzenia. 
 
 
 
 
 

7.  § 5 ust. 2  pkt 3,   

d) 

Aktywna i systematyczna współpraca ze 
strukturami samorządowymi lub innymi 
organizacjami działającymi na rzecz 
edukacji, pomocy społecznej i in. 

Współpraca z Domem 
Kultury. 
 
Udział w obchodach 
Europejskiego Dnia 
Wiosny – współpraca z 
organizacją European 
Schoolnet.  
 

Okres stażu Potwierdzenia 
zdjęcia 

8. §5 ust.2 pkt.3 
e) 
Wykonywanie zadań egzaminatora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta 
komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej 
dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy. 

Pełnienie funkcji 
egzaminatora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej. 

Okres stażu Potwierdzenie dyrektora 
szkoły, zaświadczenie. 



9. §5 ust.2 pkt.3 
g) 
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych umożliwiających poszerzenie 
zakresu działań edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych lub innych 
związanych z zadaniami szkoły. 

Udział w warsztatach, 
konferencjach 
metodycznych, kursach dla 
nauczycieli. 
 
Samodzielne studiowanie 
literatury pedagogicznej. 

Okres stażu 
 
 
 
Okres stażu. 

Zaświadczenia 
 
 
 
Spis przeczytanych 
pozycji, notatki. 
 

10. § 5 ust. 2 pkt 4  
 Umiejętność rozpoznawania i 
rozwiązywania problemów edukacyjnych, 
wychowawczych lub innych, z 
uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju 
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

 
opis i analiza co najmniej 
dwóch przypadków 

 
Okres stażu 

 
Opis przypadków 

11. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole. Członek komisji 
rekrutacyjnej. 
 
Nawiązanie współpracy z 
zagranicą w ramach 
programu europejskiego. 
 
Prowadzenie zespołu 
wyrównawczego dla 
uczniów, którzy nie uczyli się 
wcześniej języka 
angielskiego. 
 
Opieka nad gabinetem 
języka angielskiego. 
Dbałość o estetykę gabinetu 

Czerwiec 2004, 2005, 
2006 
Okres stażu 
 
 
Okres stażu 
 
 
 
 
 
 
Okres stażu 

Potwierdzenie dyrektora 
szkoły 
Potwierdzenie dyrektora 
szkoły 
 
Potwierdzenie dyrektora 
szkoły i uczniów 
 
 
 
 
 
Zdjęcia gabinetu. 



języka angielskiego (prace 
plastyczne uczniów, 
okolicznościowe gazetki 
itp.), doposażenie gabinetu. 

12. Praca w sferze wychowawczo-opiekuńczej. 
 
 

Wychowawca klasowy: 
 
-opracowanie planu pracy 
wychowawcy; 
- poznanie sytuacji rodzinnej 
wychowanków; 
- organizacja  wycieczek i 
imprez klasowych; 
-współpraca z rodzicami; 
- współpraca z pedagogiem 
szkolnym 

Okres stażu 
 
 
 
 

Potwierdzenie dyrektora 
szkoły 
Plan pracy wychowawcy 
 
 
Plan wycieczki, zdjęcia,  
Spotkania z rodzicami 
Zaświadczenie pedagoga 

 
 


