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PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 
 

mgr Junony Olempijuk 
 

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 
 

w Liceum Ogólnokształcącym w Ustce 
 

ubiegającego się o stopień zawodowy 
 

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 
 
 

 



Plan Rozwoju Zawodowego 
 

Plan Rozwoju Zawodowego 
 

 
mgr Junona Olempijuk 
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 
ul. Bursztynowa 12, 76-270 Ustka 
 
 
Cele: 

1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej 
2. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły 
3. Wykraczanie poza standardy edukacyjne. 
4. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego 

 
Termin rozpoczęcia stażu:  

1 września 2004r. 
 
Okres stażu:  

2 lata 9 miesięcy. 
 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, po zmianach 15 lipca 2004 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli                           
( wraz ze zmianami 29 maja 2002 r.). 

 
Termin zakończenia stażu:  

 31 maja 2007r. 
 
Metryczka: 
 1. Ukończona uczelnia - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy, kierunek matematyka. 
 2. Studia podyplomowe w zakresie Matematyki z Informatyką. 
 3. Miejsce pracy - Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Ustce. 
 4. Stanowisko - nauczyciel matematyki. 
 5. Staż pracy- 9 lat. 
 



 
 

UCZESTNICZENIE W RÓ ŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SŁU ŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI 
ORAZ PODNIESIENIU POZIOMU PRACY SZKOŁY (§5, ust. 1, pkt 3) 

 
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Poznawanie procedury 

awansu zawodowego 
� poznanie przepisów prawa 

oświatowego dotyczących awansu 
zawodowego nauczyciela; 

� analiza materiałów dotyczących 
awansu zawodowego nauczyciela 
publikowanych w Internecie i innych 
źródłach; 

� udział w konferencji na temat awansu 
zawodowego nauczycieli; 

� wniosek o rozpoczęcie stażu; 
� plan rozwoju zawodowego; 
� sprawozdanie z realizacji planu 

rozwoju zawodowego; 
 
 
 

� zaświadczenie potwierdzające 
udział; 

� wrzesień 2004 
 

� czerwiec 2007 
 
 
 
 

� październik 
2004 

2. Doskonalenie warsztatu 
i metod pracy, 
poszerzenie wiedzy        
i umiejętności 

� udział w konferencjach metodycznych; 
 
� udział w szkoleniowych posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej; 
� aktywny udział we wszystkich formach 

doskonalenia adekwatnego do potrzeb 
własnych i szkoły; 

� studiowanie nowoczesnej literatury 
pedagogicznej; 

� poznawanie nowych propozycji 
dotyczących dydaktyki matematyki; 

� wykorzystanie technik komputerowych 
w prowadzeniu lekcji; 

� poszukiwanie rozwiązań problemów 
pedagogicznych w różnych źródłach 
(internet, prasa pedagogiczna); 

� zaświadczenia potwierdzające 
udział; 

� kopie protokołu z posiedzenia 
rad pedagogicznych; 

� zaświadczenia; 
 
 

� tytuły, notatki; 
 

� wydruki, kopie, notatki; 
 

� scenariusze zajęć; 
 

� adresy www, kopie; 
 

 

� okres stażu 

 
 
 



 
OPRACOWANIE I WDRA ŻANIE PRZEDSIĘWZI ĘĆ I PROGRAMÓW NA RZECZ DOSKONALENIA SWOJEJ PRACY                       
I PODWYŻSZANIA JAKO ŚCI PRACY SZKOŁY, W TYM WYKORZYSTYWANIE I DOSKONALENIE UMIEJ ĘTNOŚCI 

STOSOWANIA TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ (§ 5, ust. 2, pkt 1) 
 
 

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Przygotowanie uczniów 

do konkursów 
(regionalnych, 
międzynarodowych)  

� indywidualna praca z uczniami; 
� przygotowywanie zestawów zadań; 
� organizacja wyjazdów na konkursy; 

� wyróżnienia, dyplomy uczniów; 
� zaświadczenia; 
� opis przedsięwzięcia; 

� okres stażu 

2. Współorganizacja 
szkolnych konkursów 
oraz szkolnych etapów 
konkursów 
matematycznych 

� współorganizacja konkursu "Najlepszy 
Matematyk Szkoły"; 

� współorganizacja konkursu "Zadanie 
za 6 punktów"; 

� współorganizacja szkolnego etapu 
Regionalnego Konkursu dla klas I-II; 

� przeprowadzenie w szkole 
Międzynarodowego Konkursu "Kangur 
Matematyczny"; 

� protokoły konkursów; 
� dokumentacja w formie 

pisemnej, fotograficznej; 

� I, II, III        
rok stażu 

3. Opracowanie narzędzi 
do diagnozy osiągnięć 
edukacji matematycznej 

� opracowanie testu do badania 
umiejętności uczniów z matematyki 

� opracowany test; 
� podręcznik testowania; 

� II rok stażu 

4. Wykorzystanie 
umiejętności stosowania 
TI w pracy nauczyciela 

� przygotowanie prezentacji 
multimedialnej dla rodziców 
zawierającej informacje o Egzaminie 
Maturalnym; 

� korzystanie z komputerowych 
programów edukacyjnych; 

� przygotowywanie własnych pomocy 
dydaktycznych; 

� zastosowanie arkusza kalkulacyjnego 
do prowadzenia dokumentacji 
wychowawcy klasy ; 

� pliki na płycie CD-ROM; 
� wydruki komputerowe; 

 
 
 
 

� wykonane pomoce; 
 

� pliki na płycie CD-ROM; 

� 2005r. 
 
 
 

� okres stażu 



5. Promocja szkoły � współtworzenie stoiska promującego 
szkołę na Targach Edukacyjnych; 

� współorganizacja Dnia Otwartego dla 
gimnazjalistów; 

� sprawozdania, zdjęcia � I, II, III        
rok stażu           

6. Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych 

� uczestnictwo z uczniami w różnych 
formach kultury (wystawy, wycieczki, 
wyjazdy do kina, teatru); 

� prowadzenie koła matematycznego; 
� współorganizacja Tygodnia 

Matematyczno-Fizycznego w Liceum 
Ogólnokształcącym; 

� sprawozdania, karty wycieczek; 
 
 

� sprawozdania; 
� scenariusz, zdjęcia, 

sprawozdanie; 

� okres stażu 
 
 
 

� I, II, III          
rok stażu 

 
 
 
 
 

UMIEJ ĘTNOŚĆ DZIELENIA SI Ę SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI PRACOWNIKAMI SZKOŁY 
(§ 5, ust. 2, pkt 2) 

 
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Dzielenie się swoją 

wiedzą 
� prowadzenie zajęć otwartych w celu 

wymiany doświadczeń; 
� dzielenie się wiedzą ze studentami 

odbywającymi praktykę w L O Ustka; 
� przewodniczenie pracy w zespole 

przedmiotów ścisłych; 
� publikacja prac w internecie; 
� przygotowanie szkoleniowego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej 
dotyczącego aktywizujących metod 
nauczania; 

� scenariusze, listy obecności, 
ankiety ewaluacyjne; 

 
 

� plany pracy zespołu; 
 
� adres www, płyta CD-ROM; 
� protokół posiedzenia Rady 

Pedagogicznej; 

� okres stażu 
 
 
 
 

� II rok stażu 

 
 
 



 
OPRACOWANIE I WDRA ŻANIE PROGRAMU DOTYCZ ĄCEGO DZIAŁA Ń EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, 

OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWI ĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z O ŚWIAT Ą, POMOCĄ SPOŁECZNĄ (§ 5, ust. 2, pkt 3a) 
 

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Opracowanie                     

i wdrażanie działań 
edukacyjnych                  
i wychowawczych 

� opracowanie i wdrażanie standardów 
wymagań oraz planów wynikowych     
z matematyki dla klas I, II, III; 

� udział w opracowaniu rocznego 
programu wychowawczego szkoły; 

 
 

� pomoc nauczycielom j. polskiego, 
geografii i biologii przy wdrażaniu  
ścieżki czytelniczo-medialnej                 
i ekologicznej; 

� standardy wymagań 
edukacyjnych; 

� plany wynikowe; 
� kopia programu 

wychowawczego szkoły, 
sprawozdanie z wykonania 
programu; 

� programy ścieżek 
międzyprzedmiotowych, 
scenariusze lekcji; 

� I, II, III         
rok stażu 

 
� II, III rok stażu 

 
 
 

� I, II, III         
rok stażu 

 
 
 
 

OPRACOWANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PUBLIKACJI, REFERATÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZWI ĄZANYCH                  
Z WYKONYWAN Ą PRACĄ  (§ 5, ust. 2, pkt 3b) 

 
 

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Opracowanie publikacji � publikacja Planu Rozwoju 

Zawodowego; 
� opracowanie i opublikowanie testów 

diagnostycznych z matematyki; 

� adres www, płyta CD-ROM; 
 

� kopia materiałów; 

� I rok stażu 
 

� okres stażu 

 
 
 
 

 



 
 
 

PROWADZENIE ZAJ ĘĆ OTWARTYCH LUB PODEJMOWANIE ZADA Ń ZWI ĄZANYCH Z WEWN ĄTRZSZKOLNYM 
DOSKONALENIEM ZAWODOWYM  (§ 5, ust. 2, pkt 3c) 

 
 
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Prowadzenie zajęć 

otwartych 
� prowadzenie lekcji otwartych; 
� prowadzenie lekcji dla studentów 

odbywających praktykę w LO Ustka; 
� udział w pracach zespołu przedmiotów 

ścisłych; 

� scenariusze zajęć; 
 
 
� sprawozdania; 

� okres stażu 

 
 
 

 
AKTYWNA I SYSTEMATYCZNA WSPÓŁPRACA ZE STRUKTURAMI SAMORZ ĄDOWYMI LUB INNYMI ORGANIZACJAMI 

DZIAŁAJ ĄCYMI NA RZECZ EDUKACJI  (§ 5, ust. 2, pkt 3d) 
 
 
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Współpraca                   

z Uczelniami Wyższymi 
� organizacja wyjazdów młodzieży na 

wykłady popularnonaukowe; 
� współorganizacja Tygodnia 

Matematyczno-Fizycznego ( wykłady 
pracowników naukowych uczelni dla 
uczniów w LO Ustka); 

� współorganizacja wyjazdów młodzieży 
na Bałtycki Festiwal Nauki; 

� sprawozdania, potwierdzenie 
dyrektora; 

� scenariusz, sprawozdanie; 
 
 
 

� sprawozdanie, potwierdzenie 
dyrektora; 

� okres stażu 
 

 

2. Współpraca                   
z wydawnictwami 
działającymi na rzecz 
edukacji 

� udział w warsztatach i kursach 
organizowanych przez wydawnictwa; 

� zaświadczenia; � okres stażu 



3. 
 

Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno-
Pedagogiczną 

� kontakt z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w celu rozwiązywania 
problemów uczniów; 

� opis przypadku; 
� zaświadczenia; 

� okres stażu 

4. Współpraca z Miejską 
Komisją 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

� uczestniczenie w pracach komisji 
stypendialnej; 

� protokoły posiedzeń komisji; � okres stażu 

 
 
 
 

WYKONYWANIE ZADA Ń EGZAMINATORA OKR ĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ (...) 
(§ 5, ust. 2, pkt 3e) 

 
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Udział w pracach 

Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej 

� sprawdzanie prac maturalnych              
z matematyki zgodnie  z przepisami 
dotyczącymi  Egzaminu Maturalnego; 

� zaświadczenie z OKE; � okres stażu 

 
 
 
 

ROZPOZNANIE I ROZWI ĄZANIE PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, W YCHOWAWCZYCH I INNYCH Z UWZGL ĘDNIENIEM 
SPECYFIKI I TYPU SZKOŁY  (§ 5, ust. 2, pkt 4) 

 
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin 
1. Rozpoznanie                    

i rozwiązanie 
problemów 
wychowawczych             
i edukacyjnych 

� opis i analiza co najmniej dwóch 
przypadków rozpoznawania i 
rozwiązywania problemów 
edukacyjnych, wychowawczych; 

� opis, sprawozdanie; � okres stażu 

 


