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Wstęp 

 

Informacje o nauczycielu 

• Imię i nazwisko: Anna Józefiak 

• Miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 24 w Toruniu (Gimnazjum Nr 24 w Toruniu) 

• Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta 

 

Kwalifikacje 

• Ukończenie pięcioletnich dziennych studiów magisterskich na kierunku filologii polskiej 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

• Ukończenie kursu pedagogicznego (w ramach studiów polonistycznych). 

• Kontynuowanie nauki na Podyplomowym Studium Logopedii przy UMK w Toruniu 

(termin ukończenia: maj 2006). 

 

Działalność w strukturach szkolnych 

• Uczestnictwo w zebraniach Zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych. 

• Uczestnictwo w zebraniach Zespołu ds. ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego            

i Szkolnego Programu Profilaktyki. 

• Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu wychowawców klas drugich.   
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Przyjęte cele 

 

1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

2. Cele szczegółowe: poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.  

a) Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia. 

b) Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych                             

i higienicznych warunków nauki. 

c) Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych 

nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym. 

d) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.  

e) Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych                               

i samokształceniowych). 
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Plan rozwoju 

I. Czynności organizacyjne 

 

Lp. 

 

Zadanie 

 

Formy realizacji 

 

Termin 
Spodziewane 

efekty, dowody 
realizacji, uwagi 

1. Poznanie procedur 
awansu zawodowego.  

Analiza przepisów prawa 
oświatowego dot. awansu 

zawodowego tj. ustaw, 
rozporządzeń. 

sierpień –
wrzesień  
2005 r. 

Znajomość 
procedury awansu 

zawodowego. 

2. Opracowanie planu 
rozwoju zawodowego. 

Zapoznanie się z zasadami 
tworzenia planu rozwoju 

zawodowego. 

wrzesień 
2005 r. 

Złożenie planu 
rozwoju 

zawodowego 
nauczyciela. 

3. Nawiązanie kontaktu       
z opiekunem stażu. 

Bezpośrednia rozmowa, 
zawarcie pisemnego 

kontraktu z opiekunem, 
opracowanie harmonogramu 

spotkań. 

wrzesień  
2005 r. 

Znajomość zasad 
współpracy, 

harmonogram 
spotkań. 

4. Ustalenie z opiekunem 
stażu terminów i tematyki 

zajęć na okres stażu z 
uwzględnieniem zajęć 

obserwowanych i 
prowadzonych. 

Opracowanie tematów, 
zakresu i terminów tych zajęć. 

październik 
2005 r. 

Konspekty lekcji, 
potwierdzenie 

opiekuna stażu. 

5. Dokumentowanie 
realizacji planu rozwoju 

zawodowego. 

Gromadzenie dokumentacji, 
zaświadczeń, potwierdzeń, 

konspektów lekcji. 

wrzesień 
2005 r. –  

maj 2005 r. 

Teczka stażysty. 

6. Przygotowanie projektu 
sprawozdania z realizacji 

planu rozwoju 
zawodowego. 

Autoanaliza, opis realizacji 
planu rozwoju zawodowego. 

maj 2005 r. Sprawozdanie      
z realizacji stażu. 

7. Określenie dalszej drogi 
rozwoju zawodowego. 

Samoocena. maj 2006 r. Teczka stażysty. 
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II. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. 

1. Poznanie organizacji, 
zadań i zasad 

funkcjonowania szkoły. 
(§6.1.1)       

 

Analiza dokumentacji, udział 
w Radach Pedagogicznych, 

zebraniach Zespołu 
nauczycieli przedmiotów 

humanistycznych, Zespołu ds. 
ewaluacji Szkolnego 

Programu Wychowawczego    
i Szkolnego Programu 

Profilaktyki oraz Zespołu  
wychowawców klas drugich. 

wrzesień  
2005 r. –  maj 

2006 r. 

Lista obecności, 
potwierdzenie 

osób 
prowadzących. 

2.  Zapoznanie się            
z tygodniowym planem 

zajęć w szkole, dyżurami, 
zastępstwami, zasadami 
współpracy dyrektora      

z pracownikami.     
(§6.1.1.a) 

Obserwacja, udział w Radach 
Pedagogicznych. 

wrzesień  
2005 r. 

Organizacja zajęć 
własnych. 

3. Poznanie dokumentów 
obowiązujących  
w szkole: Statut 

Gimnazjum Nr 24         
w Toruniu, Regulamin 

Ucznia, Wewnątrzszkolny 
System Oceniania wraz     
z załącznikami, Misja      

i wizja szkoły, Regulamin 
Rady Pedagogicznej 

Szkoły, Program 
naprawczy.              

(§6.1.1.b) 

Analiza dokumentacji. 

 

wrzesień – 
październik 

2005 r. 

Umiejętne 
stosowanie zasad, 

plan pracy, 
własne wnioski. 

 

4. Zapoznanie się            
z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy w szkole 
oraz przepisami p.poż. 

(§6.1.1.c) 

Udział w szkoleniu, lektura 
obowiązujących przepisów     

w tym zakresie. 

wrzesień – 
październik 

2005 r. 

Zaświadczenie. 
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III. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz  spostrzegawczości, 
umiejętności analizy i wyciągania wniosków. 

1. Obserwacja zajęć 
prowadzonych przez 
opiekuna lub innego 

nauczyciela.             
(§6.1.2) 

Hospitacja według wcześniej 
opracowanych narzędzi, 
omówienie i zapisanie jej 

wyników 

1 raz           
w miesiącu, 

wrzesień   
2005 r. – maj 

2006 r. 

Wnioski           
z obserwacji       
i hospitacji. 

2.  Prowadzenie zajęć         
w obecności opiekuna lub 

dyrektora.               
(§6.1.3) 

Opracowanie konspektów 
lekcji, konsultacja, analiza. 

1 raz           
w miesiącu, 

wrzesień   
2005 r. – maj 

2006 r. 

Konspekty lekcji, 
wnioski i uwagi 
do realizacji. 

3. Uczestnictwo             
w doskonaleniu 

zawodowym 
wewnątrzszkolnym         
i samokształceniu.         

(§6.1.4)  

 

Udział w szkoleniowych 
Radach Pedagogicznych; 

 

lektura czasopism 
pedagogicznych              

i psychologicznych 

oraz książek o tematyce 
pedagogiczno – 
psychologicznej. 

. 

 

 

 

 

wrzesień   
2005 r. –  maj 

2006 r. 

Zaświadczenia, 
potwierdzenie 
udziału przez 

opiekuna stażu; 

pisemna 
prezentacja 

jednej książki; 

pisemne 
omówienie 
tematyki 

wybranych 
numerów 

czasopism oraz 
zaprezentowanie 
jednego artykułu. 

4. Współorganizowanie 
zajęć pozalekcyjnych. 

(§6.2.3) 

Prowadzenie zajęć            
w zależności od potrzeb 

uczniów. 

wrzesień   
2005 r. – maj 

2006 r. 

Plan zajęć, 
potwierdzenie 

opiekuna stażu. 

5. Zdobycie informacji na 
temat opinii uczniów       

o poziomie prowadzenia 
zajęć języka polskiego. 

Przeprowadzenie ankiety 
wśród uczniów. 

 Pod koniec 
obu 

semestrów. 

Wyciągnięcie 
wniosków         

i ewentualna 
zmiana           

w koncepcji 
niektórych 
elementów 

prowadzenia 
lekcji. 



 7

6. Ocena własnych 
umiejętności, analiza 

mocnych  
i słabych stron własnej 

działalności. 

Działanie autorefleksyjne, 
dokumentacja efektów własnej 

pracy  z uwzględnieniem 
opracowanych narzędzi 

badań, analiz i ewaluacji. 

wrzesień   
2005 r. – maj 

2006 r. 

Autorefleksja, 
autoanaliza. 

7. Doskonalenie 
multimedialnych technik 

pracy. 

Publikacja w internecie planu 
rozwoju. 

Przygotowanie materiałów na 
zajęcia z wykorzystaniem 

komputera. 

Przygotowanie dokumentacji 
stażu w formie elektronicznej. 

wrzesień   
2005 r. – maj 

2006 r. 

Teczka stażysty, 
płyta z zapisem 
elektronicznym. 

 

IV. Zdobycie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umiejętności 
poszukiwania źródeł informacji o uczniu. 

1. Zdobycie informacji na 
temat środowiska 

uczniowskiego            
ze szczególnym 
uwzględnieniem 

niektórych przypadków. 

Rozmowy  z wychowawcami, 
nauczycielami  i pedagogiem 

szkolnym. 

wrzesień   
2005 r. – maj 

2006 r. 

Znajomość 
problemów 
uczniów. 

2. Pogłębienie wiedzy        
i umiejętności w zakresie 

zaspokajania potrzeb 
podopiecznych. 

Udział w szkoleniu, lektura 
pedagogiczna                

i psychologiczna, rozmowy     
z pedagogiem szkolnym. 

wrzesień   
2005 r. – maj 

2006 r. 

Zaświadczenia, 
prezentacja 
literatury, 

potwierdzenie 
pedagoga 
szkolnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toruń, dn. ........................................                                                                                                                 ............................................................................ 

podpis nauczyciela stażysty 


