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SFERA ORGANIZACYJNA

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANIA,

UWAGI

1 2 3 4 5

1. Poznanie procedury awansu
zawodowego

1. Analiza przepisów Prawa Oświatowego dotyczących awansu

zawodowego

a) ustawa Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r.

b) ustawa z 18.02.200 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.08.2000 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.

VIII-IX 2000r. Poprawne sformułowanie
wniosku o rozpoczęciu

stażu,

wszczęcie postępowania,

plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z
doradcą metodycznym

1. Uczestniczenie w spotkaniach metodycznych cały okres
stażu

Listy obecności

3. Poznanie zasad
funkcjonowania i organizacji

zadań szkoły

1. Analiza dokumentacji:

a) Statut Szkoły

b) program rozwoju szkoły

c) regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania

IX-X 2000r. Współpraca w tworzeniu
systemu oceniania

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

zadań

1. Współpraca z Rodzicami poprzez:

a) wywiadówki, zebrania

b) kontakty indywidualne

2. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

cały staż
wg kalendarza
wywiadówek i

Rad
Pedagogicznych

Listy obecności



3. Udział w Radach Pedagogicznych Szkoleniowych

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANIA,

UWAGI

1 2 3 4 5

4. Udział w pracy Zespołu Wychowawczego

5. Aktywny udział w Radach Pedagogicznych

6. Organizowanie imprez szkolnych

a) akademie z okazjiŚwięta Niepodległości

b) otwarte spotkania z Unią Europejską
c) prezentacje klasy – popis umiejętności zawodowych

(kucharz)

7. Organizowanie wycieczek „Poznajemy swój region”

8. Założenie i prowadzenie Koła Unii Europejskiej,
dokumentacja

9. Praca w Komisji Socjalnej

cały okres stażu

Scenariusze, zdjęcia,

karty wycieczek – ksero,
zapisy w dzienniku

5. Opieka nad gabinetem 1. Kompletowanie filmoteki i płytoteki, wykorzystywanej w
realizacji programu

2. Zakup map

3. Wyposażenie gabinetu w nowy telewizor, video

4. Wyposażenie gabinetu w nowe ławki i krzesła, wymalowanie
ścian

5. Wykonanie nowego wystroju gabinetu

6. Systematyczneśledzenie ofert wydawniczej w celu
uzupełniania pomocy naukowych

cały staż

cd. pkt. 4



Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANIA,

UWAGI

1 2 3 4 5

6. Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju

1. gromadzenie dokumentów,świadectw, zaświadczeń,
programów, scenariuszy lekcji, zdjęć

cały staż

7. Przygotowanie projektu
sprawozdania

1. Autoanaliza i opis realizacji planu rozwoju koniec stażu
czerwiec 2003



SFERA OSOBISTA

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANIA,

UWAGI

1 2 3 4 5

1. Wstępna ocena własnych
umiejętności, poziomu

dydaktycznego i
intelektualnego

1. Skompletowanie i ocena wszelkich dokumentów oceniających
moją pracę

2. Decyzja o przyjętej formule stażu
3. Złożenie podania o rozwój zawodowy

4. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego

cały staż Ksero podania i planu
rozwoju

2. Udział w różnych formach
kultury

Samodzielne studiowanie
literatury historycznej i

dydaktycznej

1. Indywidualne i klasowe uczestniczenie w imprezach: teatr,
kino, koncerty

2. Systematyczny udział w Festiwalu Kultury Kresowej

3. Sentymentalne podróże na Kresy – poznawanie kultury i
zabytków: Wilna, Kowna, Lwowa

4. Współpraca z biblioteką szkolną
5. Zaopatrywanie się w nowości wydawnicze dotyczące

nauczania historii, wymagań – Księgarnia w CEN i inne

cały staż Niektóre rachunki,

spis lektur

3. Poszerzanie wiedzy i 1. Aktywny udział w pracach Komisji Humanistycznej cały staż



umiejętności poprzez aktywny
udział w wewnętrznym i

zewnętrznym doskonaleniu

2. Udział w Radach Pedagogicznych Szkoleniowych

3. Udział w różnych formach kształcenia zewnętrznego
związanych z prowadzeniem Koła Unii Europejskiej

wg planu
szkoły

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANIA,

UWAGI

1 2 3 4 5

4. Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności poprzez
korzystanie z internetu

5. Udział w zebraniach metodycznych organizowanych w CEN

6. Ewaluacje wewnątrzszkolengo systemu oceniania

4. Uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji

Kursy:

1. „Pomiar dydaktyczny”

2. „Poprawa prac maturalnych z historii”

3. „Programowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w
szkole dla dorosłych”

4. „Kurs komputerowy”

cały staż Świadectwa ukończenia

5. Dzielenie się swoją wiedzą i
doświadczeniem

1. Aktywna praca w komisji przedmiotowej

2. Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli

3. Opracowanie dodatkowych tematów w kształceniu
regionalnym i opublikowanie ich

cały staż Scenariusze lekcji

cd. pkt. 3



6. Rozwijanie i doskonalenie
umiejętności interpersonalnych

1. Wprowadzenie metod pracy z uczniem wyzwalających
aktywność ucznia

2. Autorefleksja

cały staż

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANIA,

UWAGI

1 2 3 4 5

7. Dalsza droga rozwoju 1. Podsumowanie pracy w okresie stażu – zestawienie sukcesów
i porażek

VI 2003r. Sprawozdanie z realizacji
planu



SFERA DYDAKTYCZNA

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANIA,

UWAGI

1 2 3 4 5

1. Korzystanie z dorobku innych
nauczycieli

1. Obserwacje zajęć innych nauczycieli i wykorzystywanie w
swojej pracy ciekawych rozwiązań, eliminowanie złych

2. Dzielenie się wiedzą i korzystanie z wiedzy innych na
zebraniach CEN

3. Wymiana doświadczeń z opiekunami Klubów Unii
Europejskiej z innych szkół

4. Korzystanie z wiedzy i doświadczeń nauczycieli komisji
humanistycznej

cały staż Listy obecności

2. Analiza własnej działalności 1. Dokumentowanie efektów własnej pracy cały staż

3. Doskonalenie warsztatu i metod
pracy pedagogicznej

1. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez powiększanie
ilości dobrych map, plansz, ilustracji, kaset video, materiałów

cały staż Materiały z internetu,



Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej w

pracy

ciekawych z internetu i innychźródeł multimedialnych

2. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i merytorycznych

3. Opracowanie własnych scenariuszy lekcji aktywizujących
uczniów

4. Przeprowadzenie lekcji „otwartych”

5. Udział we wszystkich formach doskonalenia w szkole i poza
szkołą

scenariusze lekcji

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANIA,

UWAGI

1 2 3 4 5

4. Praca dydaktyczna wynikająca z
planu pracy szkoły

1. Opracowanie autorskiego programu edukacji europejskiej

2. Zdobywanie, przygotowywanie i rozpowszechnianie wiedzy o
Unii Europejskiej

3. Przygotowywanie akademii z okazjiŚwięta Niepodległości

4. Przygotowywanie i opracowywanie dodatkowych materiałów
poszerzających wiedzę uczniów o regionie

5. Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej technologii
komputerowej i internetu

6. Opracowywanie własnych scenariuszy i testów

7. Służenie pomocą i doświadczeniem nauczycielom
kontraktowym – zapraszanie na lekcje

cały staż Scenariusze, materiały
wykorzystywane



SFERA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANI

A, UWAGI

1 2 3 4 5

1. Organizacja pracy
wychowawczo-opiekuńczej

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i
nakreślenie zadań dla wychowawcy

2. Opracowanie planu pracy wychowawcy

3. Lektura publikacji dotyczących wychowania, zagrożeń
niedostosowaniu społecznemu, nałogom itp.

4. Przeprowadzenie dokumentacji wychowawcy – dzienniki
lekcyjne, arkusz ocen

5. Systematyczne kontrole zachowań, frekwencji i wyników w
nauce uczniów

IV 2000 r.

cały staż
Plan pracy

wychowawcy

Ksero artykułów

2. Przygotowanie uczniów do
udziału w przyszłymżyciu

1. Wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia w klasie i w
szkole

cały staż



2. Pomoc w przygotowaniu się uczniów do udziału w
akademiach szkolnych

3. Współpraca z kierownikami zajęć praktycznych

4. Udział w komisjach na egzaminach końcowych z praktycznej
nauki zawodu

wg kalendarza
imprez

szkolnych

cały staż

Zdjęcia z imprez
szkolnych

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANI

A, UWAGI

1 2 3 4 5

3. Edukacja samorządowa i prace
społeczne

1. Pomoc uczniom w pracy samorządu klasowego

2. Dbanie o gabinet historii, sali 46 oraz zaplecze – włączenie
uczniów do opieki nad gabinetem

3. Opieka nad zielenią przy szkole i udział w „akcji sprzątania
świata”

4. Włączanie samorządu klasy w organizowanie imprez
kulturalnych, turystycznych i innych w klasie

cały staż

Ksero notatek w
dzienniku lekcyjnym

4. Rozwijanie zainteresowań
uczniów

1. Zachęcanie do udziału w konkursach organizowanych w
szkole i udzielanie wszelkiej pomocy z tym związanej

2. Pomoc uczniom zdolnym poprzez popieranie ich
zainteresowań, podsumowanie ciekawej literatury, pomoc w

wg kalendarza
konkursów

cały staż Referaty uczniowskie



przygotowywaniu referatów

5. Uczestnictwo w kulturze 1. Zachęcanie do czytelnictwa – kontrola pracy łącznika z
biblioteką szkolną

2. Wzbudzanie zainteresowań filmem i teatrem – wyjście do kina
i do teatru

3. Przygotowanie doświadomego odbioru twórczości muzycznej
przez udział w koncertach OiFB

4. Przygotowanie imprez klasowych:

„Andrzejki”

„Powitanie wiosny”

co 2 miesiące

1 raz w każdym
półroczu

XI 2000r.
III 2001r.

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANI

A, UWAGI

1 2 3 4 5

6. Rozwijanie turystyki, kultury
fizycznej – wychowanie

zdrowotne

1. Kontakt z nauczycielami WF w sprawie uczęszczania na
lekcje, zwolnień lekarskich

2. Wycieczki – „Poznajemy swój region”

3. Dbanie o stan higieny i ochrony zdrowia uczniów – poprzez
kontakt z pielęgniarką szkolną, stomatologiem

4. Pogadanki poświęcone zdrowiu i higienie

cały staż

wiosna 2001r.

cały staż

cały staż

Zdjęcia z wycieczki

Plan lekcji GDW

7. Opieka psychologiczna nad
uczniami – przeciwdziałanie

niedostosowaniu społecznemu

1. Kontakt z pedagogiem szkolnym w sprawach trudnych
wychowawczo

2. Poznanie warunków i sytuacji rodzinnej uczniów –
ewentualna pomoc (stypendia, zapomogi)

cały staż

IX 2000r. i na Potwierdzenie pedagoga



3. Spotkania z policją i seksuologiem (pomoc pedagoga w
przygotowaniu spotkań) – problemy narkomanii, zagrożeń
przemocą

4. Przeciwdziałanie piciu, paleniu, narkotykom poprzez
pogadanki i filmy na lekcjach GDW

5. Opieka nad uczniem mało aktywnym i nieśmiałym poprzez
indywidualne rozmowy i powierzanie wykonania prostych
zadań

6. Kierowanie na badania dyslektyczne i dysortograficzne

bieżąco

wg planu zajęć
GDW

wg planu zajęć
GDW

cały staż

szkolnego

Potwierdzenie pedagoga
szkolnego

Plan lekcji GDW

Wyniki badań z poradni
pedagogiczno-

zawodowej

Lp. CELE OPERACYJNE,
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB
UDOKUMENTOWANI

A, UWAGI

1 2 3 4 5

8. Współpraca z rodzicami 1. Diagnozowanie postaw i oczekiwań rodziców jako partnerów
nauczyciela

2. Spotkania i pedagogizacja rodziców na zebraniach i
wywiadówkach

3. Indywidualne spotkania w sprawach trudnych wychowawczo

4. Informowanie listowne i telefoniczne rodziców o
zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, wagarami, złym
zachowaniu

na zebraniach
rodziców

wg kalendarza
spotkań

wg potrzeb

cały staż

Ksero z dziennika

Ksero z notatek w
dzienniku lekcyjnym



9. Prowadzenie lekcji GDW 1. Realizowanie tematyki GDW ustalonej na zebraniach Zespołu
Wychowawczego

cały staż Plan lekcji GDW

Opracowała:

mgr Danuta Baraniecka


