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Powinności i wymagania kwalifikacyjne 
Dz. U. Nr 70 poz. 825 

 
 
 

§5 ust. 1 pkt. 1 
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy 

 
Lp. Zadania Formy realizacji Termin 
1. Poznanie 

procedury awansu 
zawodowego 

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących 
awansu zawodowego 

VIII- IX 
2003 

2. Przypomnienie 
zasad 
funkcjonowania i 
organizacji zadań 
szkoły 

Analiza dokumentacji szkoły: statutu, planu rozwoju 
szkoły, planu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, 
SSO i in. 

IX- X 
2003 

i według 
potrzeb 

3. Samodzielne 
pogłębianie 
wiedzy i 
umiejętności 
zawodowych 

Studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników 
metodycznych z dziedziny przyrody, psychologii, 
korzystanie z informacji zawartych w Internecie 

Okres 
stażu 

4. Dokumentowanie 
realizacji planu 
rozwoju 
zawodowego 

Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, notatek, 
scenariuszy zajęć itp. 

Okres 
stażu 

5. Przygotowanie 
projektu 
sprawozdania 

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego- autoanaliza i 
autorefleksja 

31 V 
2006 r. 

 
 

§5 ust. 1 pkt. 2 
Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe 

 
Lp. zadania Formy realizacji termin 

1. Systematyczne 
organizowanie 
wycieczek turystyczno- 
-krajoznawczych 

Zorganizowanie klasowych wycieczek turystyczno-  
-krajoznawczych 

Okres 
stażu 

2. Przygotowanie uczniów 
do konkursów 

Praca indywidualna z uczniem zdolnym. Udział 
uczniów w konkursach. 

W  
razie 

potrzeb 
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3. Pełnienie funkcji 
organizatora apeli dla 
grupy wiekowej IV- VI 

Prowadzenie apeli informacyjno- porządkowych 
 i in. 

W 
razie 

potrzeb 

4. 
 

Opracowanie projektu 
regulaminu dodatku 
motywacyjnego dla 
nauczycieli 

Aktywna praca w zespole opracowującym regulamin 
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

IX 
2003 r.  

 
 
 

§5 ust. 2 pkt. 1 
Opracowanie i wdrażanie programów na rzecz podwyższania jakości pracy 

szkoły 
 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin 
1. Opracowanie i wdrażanie 

autorskiego programu koła 
zainteresowań- koła 
przyrodniczego 

Prowadzenie zajęć koła przyrodniczego Opracowanie i 
wdrożenie 
2004/2005 
 
   

2. Opracowanie programu 
autorskiego zajęć 
„Wychowanie do życia w 
rodzinie” 

Wdrożenie programu zajęć 
„Wychowanie do życia w rodzinie” 

Opracowanie i 
wdrożenie 
2005/2006   

3. Opracowanie „Planu 
rozwoju szkoły” 

Aktywny udział w pracach zespołu 
opracowującego „Plan rozwoju szkoły” 

IX, X 2003 r. 

 
 

Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz podwyższania jakości 
pracy szkoły 

 
Lp. Zadania Formy realizacji Termin 
4. Cykliczna organizacja 

imprez ekologicznych 
Cykliczna organizacja międzyszkolnej 
imprezy ekologicznej z okazji Dnia 
Ziemi 

Okres stażu 

5. Systematyczne 
organizowanie konkursu 
ornitologicznego 

Opracowywanie i przeprowadzenie 
konkursu  

Okres stażu 

6. Cykliczna organizacja 
imprezy ekologicznej dla 
Przedszkola nr 1 w 
Świdwinie 

- organizacja quizów 
- wystawianie przedstawień o tematyce 
ekologicznej 

Okres stażu 
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Opracowanie i wdrażanie programów i przedsięwzięć na rzecz 
doskonalenia własnej pracy 

 
Lp. Zadania Formy realizacji Termin 

7. Poszerzanie wiedzy i 
umiejętności w zakresie 
stosowania technologii 
komputerowej i 
informacyjnej 

Kurs komputerowy Okres stażu 

8. Konferencje metodyczne Udział w konferencjach metodycznych, 
korzystanie z oferty CEN-u 

Okres stażu 

9. Warsztaty i kursy 
adekwatne do potrzeb 
nauczyciela i szkoły 

Udział w odpowiednich kursach, 
warsztatach itp. 

Okres stażu 

10. Rady szkoleniowe 
organizowane przez  
szkołę 

Udział w radach szkoleniowych Okres stażu 

 
 

Wykorzystanie technologii komputerowej 
 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin 
11. Wykorzystanie komputera 

i techniki informacyjnej 
jako elementu warsztatu 
pracy 

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i 
planu rozwoju zawodowego 
 
Opracowanie przy użyciu komputera: 
dyplomów, zaproszeń, pomocy 
dydaktycznych, dokumentów 
własnych, testów, scenariuszy zajęć. 
 
Opracowanie dokumentacji do komisji 
kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela 
dyplomowanego 
 
Zestawienie stron www, które 
wykorzystuję w pracy 

IX 2003 r. 
 
 
Okres stażu 
 
 
 
 
Okres stażu 
 
 
 
Okres stażu 

 
 

§5 ust. 2 pkt. 2 
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą z pracownikami szkoły 

 
Lp. Zadania Formy realizacji Termin 

1. Udział w pracach 
zespołów 
samokształceniowych 

Aktywny udział w pracach zespołu 
matematyczno- przyrodniczego 
 

Okres stażu 
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Udział w pracach zespołu  
ekologicznego: 
a) pełnienie funkcji lidera zespołu 
ekologicznego 
b) opracowanie planu pracy 
c) wygłaszanie referatów 

 

Okres stażu 

2. Prowadzenie lekcji 
otwartych i koleżeńskich 

Prowadzenie lekcji otwartych dla 
rodziców i lekcji koleżeńskich dla 
nauczycieli 

Okres stażu 

 
 

§5 ust. 2 pkt. 3b 
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych 

materiałów i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej 
formie 

 
Lp. Zadania Formy realizacji Termin 

1. Opracowanie publikacji Opracowanie: 
-Planu rozwoju zawodowego 
-scenariuszy lekcji przyrody 
 i publikacja ich w Internecie 
 
Przygotowanie artykułów do gazety 
lokalnej. 

Okres stażu 
 
 
 
 
 
Okres stażu 

 
 
 

§5 ust. 2 pkt. 3d 
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub 
innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej 

lub postępowania w sprawie nieletnich 
 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin 
1. Nawiązanie 

systematycznej 
współpracy z instytucjami 
wspomagającymi proces 
opiekuńczo-
wychowawczy 

Systematyczna współpraca z: 
- Nadleśnictwem Świdwin 
- Urzędem Miasta 
- Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną 
- Policją i in. 
  

Okres stażu 
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§5 ust. 2 pkt. 3h 

Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na 
rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawie nieletnich lub 

uzyskanie znacznych osiągnięć w pracy zawodowej 
 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin 

1. Współorganizowanie 
akcji zbierania surowców 
wtórnych i pozyskiwanie 
w ten sposób środków 
finansowych na rzecz 
szkoły 

Cykliczne zbieranie surowców  
wtórnych: 
- zużytych baterii 
- zużytych wkładów do drukarek         
(cartridge i tonerów) 
- zakrętek plastikowych 

Okres stażu 

2. Organizowanie imprez 
klasowych z rodzicami 

Systematyczna współpraca z rodzicami 
podczas imprez klasowych 

Okres stażu 

3. Tworzenie przyjaznego 
środowiska dla procesu 
uczenia się 

Reorganizacja pracowni przyrodniczej: 
- wzbogacanie wyposażenia pracowni 
- wykonanie pomocy dydaktycznych do 
nauczania przyrody (plansze, gabloty) 

Okres stażu 
 
 

4. Cykliczna organizacja 
konkursów 
przyrodniczych na 
najlepszego przyrodnika 
w pionach klas IV- VI 

Przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursu przyrodniczego 

Okres stażu 

5. Regularne prowadzenie 
kroniki klasowej 

Współpraca z zespołem uczniów 
prowadzących kronikę klasową 

Okres stażu 

 
 

§5 ust. 2 pkt. 4 
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, 
wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju 

szkoły 
 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin 
1. Rozpoznawanie i próba 

rozwiązywania 
problemów 
wychowawczych, 
edukacyjnych lub innych 

Opis i analiza konkretnych przypadków Okres stażu 

 
 
 


