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CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

 
 

Zadania 
 

Formy Dowody realizacji Termin 

Poznawanie procedury awansu 
zawodowego. 

− zapoznawanie się i analiza przepisów prawa oświatowego doty-
czącego awansu zawodowego nauczycieli,(Karta Nauczyciela z 
dnia 03 sierpnia 2000 r.), 

− sporządzenie planu rozwoju zawodowego 

− złożenie wniosku o rozpoczę-
cie stażu 

wrzesień 2003 r. 

Dokumentowanie realizacji planu 
rozwoju zawodowego. 

− gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu 
rozwoju, 

− potwierdzenia, zaświadczenia cały okres stażu 

Wstępna ocena własnych umie-
jętności. 

− sporządzenie zestawienia posiadanych kompetencji − dyplomy, zaświadczenie, 
świadectwa 

wrzesień 2003 r. 

Przygotowanie projektu sprawo- 
zdania 

− opis, relacja z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju − sprawozdanie maj 2006 r. 

Poznawanie zasad funkcjonowa-
nia i organizacji szkoły. 

− analiza dokumentacji szkoły: 
statut, regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, pro-
gram wychowawczy szkoły 

− statut szkoły 
− regulamin oceniania i klasyfi-

kowania 
wrzesień 2003 r. 
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§ 5 ust. 2 pkt 1 
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania 

jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej 
 

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Opracowanie planów wyniko-
wych. 

− opracowanie własnego planu wynikowego do nauczania zinte-
growanego, wdrożenie ewaluacja, 

− opracowanie własnego planu wynikowego z wychowania fi-
zycznego 

− plan wynikowy 
 

okres stażu 

Realizacja przedsięwzięcia, prze-
prowadzenie szkolnego konkursu 
ortograficznego dla uczniów    
klas I-III . 

− opracowanie regulaminu konkursu, 
− opracowanie planu konkursu, 
− opracowanie zestawu dyktand, 
− przygotowanie dyplomów dla zwycięzców, 
− wyłonienie laureatów, 

− regulamin konkursu, 
− plan konkursu, 
− wyniki konkursu, 
− zestaw dyktand, 
− dyplomy, 

okres stażu 

Opracowanie planu pracy zespołu 
wychowawczego Zespołu Szkół  

− opracowanie planu pracy zespołu wychowawczego − plan zespołu wychowawczego  okres stażu 

Opracowanie klasowego progra-
mu wychowawczego. 

− opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego klasy w opar-
ciu o plan wychowawczy szkoły, 

− plan wychowawczy klasy okres stażu 

Ewaluacja i korekta WSO. − opracowanie i wdrożenie kryteriów oceny cyfrowej w naucza-
niu zintegrowanym 

− zmiany naniesione w WSO okres stażu 

Realizacja przedsięwzięcia we-
wnątrzszkolnego mierzenia jako-
ści pracy szkoły. 

− opracowanie testu „Badanie wiadomości i umiejętności 
uczniów klasy II w nauczaniu zintegrowanym”, 

− analiza wyników, 
− wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do przetwarzania i ana-

lizowania informacji zawartych w tabelach i na wykresach 
− opracowanie wniosków wypływających z badań do pracy wła-

snej, 
 
 
 

− tabele wyników, 
− wnioski 

okres stażu 
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Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Wykorzystanie technologii kom-
puterowej i informacyjnej w pra-
cy pedagogicznej 

− wykorzystanie techniki komputerowej i informatycznej w pracy 
pedagogicznej, korzystanie z komputerowych programów edu-
kacyjnych i Internetu np.: 

o encyklopedii multimedialnych 
o wykorzystanie komputera do sporządzenia zapro-

szeń, dyplomów, sprawozdań, sprawdzianów i po-
mocy dydaktycznych, 

o prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera 
(pod opieką n-la informatyki) 

− wydruki materiałów potrzeb-
nych do realizacji zajęć 

− potwierdzenie nauczyciela in-
formatyki  

okres stażu 

 
 § 5 ust. 2 pkt 2 

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły 
 

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Wymiana poglądów i doświad-
czeń z nauczycielami nauczania 
zintegrowanego i innymi nauczy-
cielami. Czynny udział w pracach 
zespołu samokształceniowego 
nauczania zintegrowanego. Peł-
nienie funkcji przewodniczącej 
tego zespołu.  

− konsultacje, wygłaszanie referatów w ramach szkolenia n-li na-
uczania zintegrowanego, 

− udział w dyskusjach. 

− referaty, scenariusze 

okres stażu 

Prowadzenie zajęć otwartych. − opracowanie scenariuszy zajęć − scenariusze lekcji, opinia dy-
rektora, plan lekcji otwartych. 

okres stażu 

Opracowanie wzorcowych scena-
riuszy zajęć i imprez. 

− przygotowanie i udostępnienie innym scenariuszy zajęć, uro-
czystości , imprez i pozostawienie w bibliotece szkolnej 

− scenariusze zajęć i uroczysto-
ści, 

− potwierdzenia bibliotekarza 
 

na bieżąco 
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Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Aktywny udział w Radach Peda-
gogicznych. Prowadzenie Rad 
samokształceniowych.  

− dzielenie się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi i wy-
chowawczymi 

− potwierdzenie dyrektora 
okres stażu 

Aktywne uczestnictwo w pracach 
zespołu wychowawczego, współ-
praca w wychowawcami. Pełnie-
nie funkcji koordynatora zespołu 
wychowawczego SP. 

− konsultacje, 
− udział w dyskusjach 

− potwierdzenie dyrektora 

okres stażu 

Współpraca z pedagogiem szkol-
nym. 

− bieżące informowanie o zaobserwowanych niepokojących za-
chowaniach dzieci 

− potwierdzenie 
okres stażu 

Doskonalenie własnego warsztatu 
pracy.  

− samodzielne studiowanie literatury, wymiana doświadczeń, po-
szukiwanie rozwiązań, 

− uaktualnianie wiedzy poprzez śledzenie nowości wydawni-
czych, czasopism naukowych, literatury pedagogicznej, 

− korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, 
− śledzenie publikacji w portalach edukacyjnych (Internetu np. 

www.OŚWIATA.org.pl, www.Profesor.pl, 
www.interedu.republika.pl, www.menis.pl, 

− korzystanie ze środków audiowizualnych. 

− spis literatury, 
− notatki 

okres stażu 
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§ 5 ust. 2 pkt 3a 
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związa-

nych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 
 

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Opracowanie programu autor-
skiego „Program edukacji proz-
drowotnej w klasach I-III”. 

− opracowanie i wdrożenie programu autorskiego do realizacji − opracowany program, jego 
analiza i ewaluacja okres stażu 

Opracowanie programu autor-
skiego „Bezpiecznie poruszam 
sie po drodze”. 

− opracowanie i wdrożenie programu autorskiego do realizacji − opracowany program, jego 
analiza i ewaluacja okres stażu 

 

§ 5 ust. 2 pkt 3b 
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie 

ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych za spełnione tego zadania 
uznaje się także prowadzenie aktywnej działalności artystycznej 

 

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Opracowanie materiałów do pu-
blikacji. 

− publikacja przygotowanych materiałów. − kopie, zaświadczenia. 
okres stażu 

Opracowanie referatów w ramach 
pedagogizacji rodziców. 

− wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami. − listy obecności , 
− referaty. 

okres stażu 
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§ 5 ust. 2 pkt 3c 
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowania 

działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym 
 

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Prowadzenie zajęć otwartych dla 
innych nauczycieli w szczególno-
ści stażystów i kontraktowych 
oraz innych nauczycieli miano-
wanych. 

− prowadzenie zajęć otwartych, 
− opracowanie konspektów. 
 

− scenariusz zajęć, 
− referaty 

okres stażu 

Doskonalenie zawodowe. − udział w warsztatach szkolnych, konferencjach metodycznych, 
kursach w kierunku edukacji wczesnoszkolnej. 

− zaświadczenia, świadectwa 
okres stażu 
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§ 5 ust. 2 pkt 3d 

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz          
edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich 

 

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Współpraca z PPP w Lubinie.  − pisanie opinii o uczniach, skierowań, 
− konsultacje, 
− realizacj zaleconych ćwiczeń. 

− pisemne sprawozdania doty-
czące sposobów i efektów 
współpracy, 

− potwierdzenia. 

według potrzeb 

Współpraca z Przedszkolem w 
Chobieni. 

− spotkania, 
− wspólne uroczystości. 

− pisemne sprawozdania doty-
czące sposobów i efektów 
współpracy, 

− potwierdzenia. 

okres stażu 

Współpraca z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Rud-
nej. 

− opieka nad uczniami z rodzin ubogich − pisemne sprawozdania doty-
czące sposobów i efektów 
współpracy, 

− potwierdzenia. 

według potrzeb 

Współpraca z zakładami pracy, 
Urzędem Gminy. 

− wycieczka do zakładów pracy , na pocztę i do straży pożarnej. − pisemne sprawozdania doty-
czące sposobów i efektów 
współpracy. 

okres stażu 

Współpraca z Policją. − spotkania i pogadanki. − pisemne sprawozdania doty-
czące sposobów i efektów 
współpracy, 

− potwierdzenia. 

według potrzeb 

Współpraca z biblioteką szkolną i 
Publiczną w Chobieni. 

− wycieczka do biblioteki, 
− udział w konkursach czytelniczych. 

− pisemne sprawozdania doty-
czące sposobów i efektów 
współpracy, 

− potwierdzenia. 

okres stażu 

 



Plan rozwoju zawodowego 
 

Nauczyciel: mgr Renata Gurdak 9

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Współpraca z Ośrodkiem Zdro-
wia, pielęgniarkami i stomatolo-
giem szkolnym. 

− wzajemne informacje o problemach zdrowotnych uczniów, 
rozwoju fizycznego i emocjonalnego, 

− propagowanie zdrowego stylu życia. 

− pisemne sprawozdania doty-
czące sposobów i efektów 
współpracy 

− potwierdzenia 

według potrzeb 

Współpraca z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury 

− wspólna organizacja imprez i uroczystości dla społeczności lo-
kalnej. 

− pisemne sprawozdania doty-
czące sposobów i efektów 
współpracy 

− potwierdzenia 

według potrzeb 
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§ 5 ust. 2 pkt 3h 
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowa-

nia w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej  
 

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Współpraca z świetlicą socjotera-
peutyczną w Nieszczycach 

− wspólna organizacja imprez i uroczystości. − potwierdzenie. 
okres stażu 

Pozyskiwanie sponsorów dla za-
spokojenia potrzeb klasowych 

− pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz klasy, doposażenie ba-
zy dydaktycznej w nowe pomoce, uzupełnianie oraz odnawia-
nie sprzętu szkolnego, organizacja wycieczek. 

− potwierdzenie dyrektora. 
okres stażu 

Uzyskanie nagrody dyrektora − nagroda dyrektora − potwierdzenie 
okres stażu 

Prowadzenie gazetek szkolnych. − systematyczna zmiana gazetek wg potrzeb. − zdjęcia 
okres stażu 

Zorganizowanie i przeprowadze-
nie szkolnego i gminnego kon-
kursu matematycznego dla klas I-
III 

− opracowanie regulaminu konkursu, 
− opracowanie planu konkursu, 
− przygotowanie dyplomów dla laureatów, 
− przygotowanie zwycięzców do konkursu międzyszkolnego. 

− regulamin konkursu, 
− plan konkursu, 
− wyniki konkursu. 

okres stażu 

Organizacja i przeprowadzenie 
„Ślubowania i pasowania 
uczniów klas pierwszych” 

− opracowanie scenariusza uroczystości − scenariusz, zdjęcia, kaseta vi-
deo. wrzesień 2003 r. 

Udział w programie edukacyjnym 
„Szkoła z klasą”. 

− przystąpienie do realizacji następujących zadań: 
o 5D „Szkoła bez przemocy”, 
o 1D „Uczniowie w centrum uwagi” 

− sprawozdania realizacji zadań. 
okres stażu 
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§ 5 ust. 2 pkt 4 
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem spe-

cyfikacji typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony  
 

Zadania Formy Dowody realizacji Termin 

Opis i analiza dwóch przypadków 
wychowawczych 

− zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, geneza i 
dynamika zjawiska, ustalenie metod pracy z dziećmi i oddzia-
ływań wychowawczych oraz systematyczna praca nad rozwią-
zaniem problemu 

− opis i analiza dwóch przypad-
ków okres stażu 

 
 
 
 
 
 
 
                ........................................... 
 
    Zatwierdzam do realizacji: 
 
 
 
    .............................................            

 
data i podpis dyrektora szkoły 

 
podpis nauczyciela 


