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Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Golemo

Miejsce pracy: Zespół Szkół w Bystrzycy

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Nauczane przedmioty: chemia, fizyka i matematyka

TERMINARZ

1. Data rozpoczęcia stażu:                            01.09.2009

2. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego                                

3. Data ukończenia stażu:                             31.05.2012

4. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu            

5. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego   

6. Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej                                             



CEL GŁÓWNY

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności, służące własnemu rozwojowi 

oraz podniesienie poziomu pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia własnych umiejętności, w tym wykorzystywanie i  
doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

2. Umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
3. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych 

odpowiednio z oświatą i pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.
4. Opracowanie, co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
5. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań  

związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
6. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji,  

pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
7. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
8. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.
9. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania
     w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Swój rozwój zawodowy chciałabym skierować głównie w kierunkach:

• Doskonalenie swoich umiejętności w zakresie posługiwania się techniką komputerową i wykorzystanie jej na lekcjach chemii,
matematyki i fizyki

• Podniesienie umiejętności wychowawczych, aby skutecznie przygotowywać uczniów do radzenia sobie w życiu, przeciwdziałać 
uzależnieniom i uzmysławiać im zagrożenia współczesnego świata.



Plan rozwoju zawodowego 

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji  
Narodowej z dnia 01.12.2004r., w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczyciela.

§8. ust. 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”

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1 Poznanie procedur awansu zawodowego na 
stopień nauczyciela dyplomowanego

Analiza  przepisów  prawa 
oświatowego dotyczących 
awansu 
zawodowego(  Karta 
Nauczyciela, 
Rozporządzenie  MEN  z 
01.012.2004 r.)
Zapoznanie się z 
materiałami 
opublikowanymi na 
stronach internetowych 
MEN i portali 
edukacyjnych.
Regularna  lektura 
publikacji  MEN  oraz 
ukazujących  się  np.  w 
internecie.

VIII/IX 2009

VIII/IX 2009

Cały okres stażu

Poprawnie sformułowany 
wniosek o rozpoczęcie 
stażu, plan rozwoju 
zawodowego, wszczęcie 
postępowania 
kwalifikacyjnego na 
nauczyciela 
dyplomowanego

2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i 
organizacji zadań szkoły.

Analiza dokumentacji:
Statutu Szkoły
Programu Rozwoju 
Szkoły
Regulaminu WSO i 

Okres stażu



planów dydaktyczno – 
wychowawczych szkoły

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły 
związanych z realizacją jej podstawowych 
funkcji i wynikających z nich zadań

Współpraca z dyrektorem 
szkoły, wychowawcami, 
pedagogiem szkolnym i 
rodzicami.
Przygotowanie szkolnych 
programów nauczania z 
chemii, matematyki i 
fizyki.
Opracowanie i wdrażanie 
przedmiotowych 
systemów oceniania z 
chemii, matematyki i 
fizyki.
Przygotowanie realizacji 
ścieżek 
międzyprzedmiotowych 
na lekcjach chemii, 
matematyki i fizyki.

Okres stażu Szkolny program 
nauczania z chemii i 
matematyki, 
przedmiotowe systemy 
oceniania z chemii, 
matematyki i fizyki oraz 
ścieżki 
międzyprzedmiotowe.

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w 
procesie aktywnego udziału w wewnątrz- i 
zewnątrzszkonym doskonaleniu.

Udział w kursach, 
szkoleniach 
organizowanych przez 
DODN oraz 
szkoleniowych Radach 
Pedagogicznych.

Okres stażu Zaświadczenia o 
ukończeniu kursu lub 
szkolenia

5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych Udział w szkoleniach i 
kursach.

Współpraca z rodzicami i 
policją.

Przeciwdziałanie 

Okres stażu Zaświadczenia, notatki ze 
spotkań.



uzależnieniom.
6. Studiowanie literatury pedagogicznej, 

wychowawczej i metodycznej.
Korzystanie z zasobów 
biblioteki szkolnej i 
miejskiej, itp. oraz 
publikacji 
zamieszczanych w 
Internecie i prasie.

Okres stażu Notatki, streszczenia 

7. Wykorzystanie technologii komputerowej i 
informacyjnej w pracy

Wykorzystanie komputera 
na lekcjach chemii i fizyki.
Przygotowywanie prac 
klasowych, testów itp., na 
komputerze. 
Opracowywanie wyników 
prac i testów na 
komputerze.
Wykorzystywanie na 
lekcjach informacji 
uzyskiwanej z Internetu.

Okres stażu Prace klasowe i testy, 
opracowania wyników 
testów, programy 
komputerowe, konspekty 
prowadzonych lekcji

8. Zorganizowanie konkursów chemicznych i 
fizycznych dla uczniów gimnazjum np. 
„Między zabawą, a chemią”

Opracowanie zasad 
konkursu.
Przygotowanie zadań.
Ocena wyników.

Okres stażu Zasady konkursu, lista 
zwycięzców, zadania 
konkursowe

9. Organizacja i doskonalenie warsztatu i 
zaplecza pracy.

Unowocześnienie i 
uzupełnianie wyposażenia 
pracowni chemicznej i 
fizycznej.
Wzbogacanie warsztatu 
pracy.
Wykonanie zestawu 
foliogramów przy pomocy 
technologii komputerowej.

Okres stażu Zdjęcia, foliogramy

10. Założenie własnej strony internetowej o Przygotowanie, Okres stażu Strona internetowa



tematyce edukacyjnej opracowywanie i 
redagowanie witryny

§ 8 ust. 2 pkt. 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w 

opracowywaniu dokumentacji, narzędzi 
badawczych i przygotowaniu pomocy 
dydaktycznych do pracy z uczniami.

Opracowywanie 
dokumentów

Cały okres stażu Przykładowe dokumenty i 
pomoce dydaktyczne 
wykonane technologią 
komputerową.

2 Wykorzystanie technologii
komputerowej i 
informacyjnej na lekcjach.
Wzbogacanie własnego 
warsztat pracy.
Uzyskiwanie informacji 
zwrotnej, autorefleksja.

Cały okres stażu Scenariusze zajęć,
analiza ewaluacji



§ 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”

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla 

zainteresowanych nauczycieli.
Opracowanie scenariuszy 
lub konspektów.

Cały okres stażu Scenariusze, konspekty z 
zajęć.

2. Dzielenie się własnym doświadczeniem z 
innymi pracownikami szkoły - przekazanie 
stosowanych form pracy z uczniem i metod.

Przekazanie do biblioteki 
szkolnej wybranych 
scenariuszy lekcji.

Cały okres stażu Scenariusze zajęć;
zaświadczenia od 
dyrektora

3. Opublikowanie w portalu internetowym 
„planu rozwoju zawodowego”.

Przygotowanie planu i 
przesłanie na strony 
internetowe.

Maj 2010 r. Publikacja w internecie.

4. Opracowanie publikacji dla nauczycieli  fizyki 
i chemii

Umieszczenie publikacji w 
Internecie.

Cały okres stażu Strony www. z 
zamieszczonymi 
publikacjami.

5. Przedstawienie opracowania wyników 
sprawdzianów w klasach I-III gimnazjum

Opracowanie i analiza 
wyników oraz 
przedstawienie ich 
zespołowi 
samokształceniowemu

Okres stażu Opracowane wyniki

6. Zorganizowanie wystawy prac i projektów 
uczniowskich z chemii i fizyki.

Gromadzenie i 
ekspozycja prac 
uczniowskich

Okres stażu Prace uczniowskie, 
zdjęcia z wystaw



§ 8. ust. 2 pkt. 4 ppkt. a
„opracowanie  i  wdrożenie  programu  dotyczącego  działań  edukacyjnych,  wychowawczych,  opiekuńczych  lub  innych 
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie indywidualnego programu 

nauczania dla uczniów zdolnych.
Wdrażanie programu 
nauczania 
indywidualnego z chemii, 
fizyki i matematyki–praca 
z uczniem zdolnym

Rok szkolny 2010/2011 Opracowany program,
zaświadczenie dyrektora

2. Opracowanie przedmiotowego systemu 
oceniania z fizyki i chemii w gimnazjum.

Opracowanie wymagań 
na poszczególne oceny z 
chemii, fizyki i 
matematyki;·czynne 
wdrażanie systemu 
oceniania z; ewaluacja 
PSO

Rok szkolny 2009/2010 Opracowany program,
zaświadczenie dyrektora

3. Rozwijanie zainteresowań uczniowskich, 
opracowanie i wdrożenie planu pracy zajęć 
dodatkowych

Prowadzenie koła 
zainteresowań dla 
uczniów uzdolnionych w 
celu poszerzania ich 
umiejętności 

Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora 
szkoły;
opracowany plan.

4. Opracowanie programu 
przeciwdziałającemu alkoholizmowi i 
narkomani oraz AIDS i HIV.

Wdrożenie programu na 
godzinach 
wychowawczych

Rok szkolny 2011/2012 Program profilaktyczny



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

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Organizowanie wycieczek szkolnych. Zorganizowanie i 

przeprowadzenie 
wycieczek szkolnych.

Potwierdzenia dyrektora, 
sprawozdania.

Okres stażu.

2. Prowadzenie koła chemiczno-fizycznego dla 
uczniów       klas I-III, opracowanie 
autorskiego programu 

Opracowanie i wdrożenie 
programu, prowadzenie 
koła chemiczno-
fizycznego

Program, ewaluacja. Okres stażu.

3. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizowanie spotkań z 
ciekawymi ludźmi.

Potwierdzenia dyrektora, 
sprawozdania.

Okres stażu.

4. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Ukończenie studiów 
podyplomowych.

Dyplom ukończenia 
studiów.

Rok szkolny 2011/2012

5. Współpraca z wydawnictwami. Stała współpraca z 
przedstawicielami 
wydawnictw 
pedagogicznych, 
pozyskiwanie pomocy 
dydaktycznych, udział w 
szkoleniach 
organizowanych przez 
wydawnictwo.

Potwierdzenia 
współpracy, 
zaświadczenia o 
szkoleniach.

Okres stażu.

6. Badanie sytuacji wychowawczej w klasie. Test wyborów – ustalenie 
pozycji uczniów w klasie, 
opracowanie wyników, 
wyciągnięcie wniosków do 
dalszej pracy 
wychowawczej.

Lista wyborów, 
opracowanie wyników.

XI 2009 r.
I 2010 r.
V 2010 r.



§ 8 ust. 2 pkt. 4 ppkt. e
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi 

osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym Systematyczne spotkania 

z pedagogiem
Cały okres stażu Zaświadczenie 

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji 
oraz sądem, szczególnie w zakresie:
- praca z uczniami mającymi problemy 
wychowawcze i specyficzne trudności w 
uczeniu się -pedagogizacja rodziców
- przeciwdziałanie przemocy i agresji 

Rozwiązywanie 
problemów 
wychowawczych, 
znajomość procedury 
załatwiania spraw 
nieletnich.

Cały okres stażu Zaświadczenia
Scenariusze zebrań z 
rodzicami

3. Współpraca ze szkołami podstawowymi z 
powiatu oławskiego w celu promowania 
szkoły

Zapraszanie uczniów 
szkół podstawowych na 
imprezy szkolne, 
reklamowanie naszej 
szkoły poprzez 
odwiedzanie szkół 
podstawowych i 
prezentowanie 
gimnazjum.

Cały okres stażu Zdjęcia, prezentacja 
multimedialna 

4. Praca na rzecz prezentacji szkoły „na 
zewnątrz”

Organizowanie „Dnia 
Otwartego” szkoły dla 
uczniów klas szóstych 
szkół podstawowych.

Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora
zdjęcia, scenariusz 
imprezy

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole. Udział w pracach zespołu 
tworzącego plan pracy 
szkoły: stworzenie 

Wrzesień 2009 Zaświadczenia dyrektora



dokumentu.
Pełnienie obowiązków 
koordynatora ds. 
bezpieczeństwa

Cały okres stażu

6. Pomoc w uaktualnianiu strony internetowej 
szkoły;
Dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia 
szkoły;

Zamieszczanie na 
bieżąco ważnych 
informacji z życia szkoły

Robienie zdjęć i 
filmowanie uroczystości 
szkolnych

Cały okres stażu Zdjęcia, filmy
zaświadczenie dyrektora



§ 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”

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Ewaluacja swojej pracy Przygotowanie ankiet 

samooceny

Autorefleksja i autoanaliza

Przygotowanie 
sprawozdania z realizacji 
Planu Rozwoju 
zawodowego

Okres stażu Arkusze samooceny 
pracy, ankiety 
ewaluacyjne

2. Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch 
problemów edukacyjnych lub 
wychowawczych.

- zebranie dokumentacji, 
zanalizowanie, opisanie 
wybranych przypadków, 
uwzględniając zebrane 
dokumenty i 
przeprowadzoną analizę.

Okres stażu Opis i analiza przypadku

Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

mgr Joanna Golemo


	Wykorzystanie technologii

