
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Aneta Szudy
2. Miejsce pracy i odbywania stażu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie
3. Zajmowane stanowisko: nauczyciel  fizyki i matematyki
4. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
6. Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

Szubin, 1 września 2009r.



Podstawa prawna:

1. Art. 9c, ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.)

2. §3,ust. 2  Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz.U. z 2004 r., Nr 260, poz.2593 z późn.zm.)

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie  pozytywnych  efektów  w  pracy  dydaktycznej,  wychowawczej  lub  opiekuńczej  na  skutek 
udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a 
w przypadku nauczycieli, o których mowa  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

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji



1.Poszerzenie wiedzy 
i umiejętności podejmowania 
działań na rzecz podwyższenia 
jakości pracy szkoły

-udział w pracach komisji Rady 
Pedagogicznej

- ewaluacja wybranych obszarów 
dydaktyczno-wychowawczych:
-Ocena stopnia przestrzegania zasad PSO na 
lekcjach matematyki i fizyki
-Jak się uczę matematyki?

-Opracowanie działań mających na celu 
włączenie rodziców w życie szkoły

 cały okres stażu 

2010/2011
2011/2012

2009/2010

Potwierdzenie dyrektora

4.Tworzenie narzędzi do 
wewnętrznego mierzenia 
jakości pracy edukacyjnej

-tworzenie testów diagnozy wstępnej

-tworzenie testów diagnozy końcowej 

Wrzesień 
2009,2010.2011
Maj 
2010,2011,2012

-analiza testów

5.Uczestniczenie w pracach 
związanych z realizacją 
podstawowych zadań szkoły

-organizowanie konkursów na terenie szkoły:
-Najciekawsza prezentacja multimedialna lub 
plakat dotyczący astronomii 
-pełnienie funkcji przewodniczącego  Komisji 
Przedmiotów Ogólnokształcących
-pomoc w organizacji ,,Drzwi otwartych’’,
,,Ślubowania klas pierwszych’’
-organizacja przebiegu matur –pełnienie 
funkcji zastępcy przewodniczącego 
szkolnego zespołu nadzorującego

Maj 2010,2011

-potwierdzenie dyrektora

6.Praca z uczniem mającym 
problemy w nauce

-organizowanie zajęć dodatkowych dla 
uczniów mających problemy z matematyką i 

cały okres stażu 
raz w tygodniu, 

-opracowany plan pracy z 
uczniem słabym    



fizyką-opracowanie planu działań na 
podstawie analizy wstępnej i obserwacji na 
lekcji 

dodatkowa 
godzina 

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Stosowanie technologii 
komputerowej 
w pracy pedagogicznej

- prowadzenie zajęć 
w pracowni komputerowe. 
-opracowywanie prezentacji 
multimedialnych
- opracowanie testów, 
sprawdzianów, scenariuszy 
zajęć lekcyjnych, 
uroczystości, regulaminów, 
konkursów, dyplomów, 
informacji dla uczniów i 
rodziców
- przygotowanie pomocy 
dydaktycznych oraz narzędzi 
badawczych do sprawdzenia 
wiedzy
i umiejętności 
matematycznych  fizycznych

cały okres stażu -opracowane materiały 
-potwierdzenie dyrektora



2.Korzystanie z Internetu -korzystanie  z serwisu 
Internetowego,, F jak fizyka” 
i ,,Newsletter’’, gdzie  można 
znaleźć najnowsze informacje 
ze świata nauki i edukacji 
szkolnej, ciekawe artykuły, 
praktyczne materiały 
metodyczne oraz informacje o 
aktualnościach wydawniczych

cały okres stażu -wydrukowane materiały

§ 8 ust. 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

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Kształtowanie umiejętności 
przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym 

-prowadzenie lekcji otwartych 
dla nauczycieli stażystów 

cały okres stażu -potwierdzenie dyrektora
-scenariusze zajęć



nauczycielom
2. Pełnienie obowiązku 
opiekuna stażu

-opracowanie harmonogramu 
spotkań
-prowadzenie lekcji w 
obecności nauczyciela 
stażysty 
-obserwacja lekcji 
prowadzonych przez stażystę

okres stażu -potwierdzenie dyrektora
-dokumenty
-arkusze obserwacji lekcji

3. Publikacje Opublikowanie ,,Planu rozwoju 
zawodowego” na stronie 
internetowej

2011 -publikacja

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych 
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji



1.Nabywanie umiejętności 
projektowania własnych 
działań

- Opracowanie programu zajęć 
koła fizyczno- 
matematycznego dla uczniów 
ZSZ

cały okres stażu -plan pracy
-sprawozdanie z działalności 
koła

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta 
komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy , 
rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych, a w 
przypadku nauczycieli szkół artystycznych –także konsultanta współpracującego z CEA

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Wykonywanie zadań 
egzaminatora OKE

-praca w charakterze 
egzaminatora 

Okres stażu -zaświadczenie z OKE

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych



Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Organizowanie dodatkowych 
zajęć

-prowadzenie zajęć 
wyrównawczych dla uczniów 
potrzebujących pomocy

-cały okres stażu jedna 
godzina dodatkowo

-potwierdzenie dyrektora

2.Organizowanie wycieczek 
szkolnych, integracyjnych, 
edukacyjnych

-organizacja wycieczki do kina
-wyjazd do Niedźwiad w celu 
obserwacji nieba nocą

2009,2011

2011/2012

-karty wycieczki

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we 
współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Podejmowanie działań na 
rzecz tworzenia tradycji 
szkolnej.

- Organizowanie uroczystości 
szkolnych 
- Przygotowywanie 
obchodów ,,Światowego Dnia 
Kosmosu’’

-wg harmonogramu

-21.05

-potwierdzenie dyrektora
-notatka ze strony internetowej 
szkoły

2.Współpraca z  pedagogiem 
szkolnym
-współpraca z Poradnią 
Psychologiczno –

-rozmowy i konsultacje cały okres stażu -potwierdzenia pedagoga 
szkolnego



Pedagogiczną
-współpraca z kuratorami 
sądowymi
-współpraca z Biblioteką 
Rejonową
-współpraca z Klubem 
Astronomów w Niedźwiadach

-udział w wystawach zdjęć 

-obserwacja nieba

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

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Opis i analiza rozwiązywania 
problemu edukacyjnego

-diagnoza dwóch wybranych 
problemów edukacyjnych lub 
wychowawczych.
- dostosowanie skutecznych 

Okres stażu -opis analiza przypadku
-opis efektów podjętych 
działań



metod rozwiązania problemu 
edukacyjnego.


