
 

 

Plan rozwoju zawodowego 

nauczyciela mianowanego  

ubiegającego się o stopień 

nauczyciela dyplomowanego 

 



 
Imię i nazwisko : Magdalena Bonat 

 

Stanowisko: nauczyciel języka polskiego 

 

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r. 

 

Data zakończenia stażu: 31 maja 2020r. 

 

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany 

 

Posiadane kwalifikacje: 

 

- studia magisterskie – filologia polska, specjalność: nauczycielska. 

- studia podyplomowe: 

- logopedia,  

- historia. 

 

 

 

 

 

 
 



Wymaganie  Zadanie  Forma realizacji Termin  Uwagi  

§8 ust. 2 pkt 1 

Uzyskanie 

pozytywnych 

efektów w pracy 

dydaktycznej, 

wychowawczej lub 

opiekuńczej na 

skutek udrożnienia 

działań mających 

na celu 

doskonalenie pracy 

własnej i 

podniesienie 

jakości pracy 

szkoły. 

 

Doskonalenie 

własnego 

warsztatu pracy 

poprzez 

uczestnictwo w 

różnych formach 

doskonalenia 

zawodowego 

mających na celu 

podniesienie 

kompetencji. 

 

- udział w szkoleniach, radach szkoleniowych z zakresu 

Szkoły Uczącej Się oraz konferencjach metodycznych, 

- realizacja Programu i harmonogramu poprawy 

efektywności kształcenia i wychowania w celu podniesienia 

jakości pracy szkoły Podstawowej im. Kazimierza 

Górskiego w Lejkowie. 

 

Cały okres 

stażu 

 

Udział w pracach 

zespołu ds. 

kontroli 

zarządczej. 

- kontrolowanie dzienników do zajęć specjalistycznych. 

 

Cały okres 

stażu 

 

Uczestnictwo w 

zespole 

wychowawczym 

II etapu 

edukacyjnego. 

- pełnienie funkcji wychowawcy klasy VII, rozwiązywanie 

bieżących problemów wychowanków zarówno w nauce jak i 

zachowaniu, 

- konsultacje indywidualne z rodzicami, 

- współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi 

nauczycielami. 

Rok szkolny 

2017/2018 

2018/2019 

 



Pełnienie funkcji 

przewodniczącej 

zespołu ds. WSO 

 

- opracowanie i przedstawienie członkom Rady 

Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania. 

 

I semestr roku 

szkolnego 

2017/2018 

 

Prowadzenie 

zajęć 

pozalekcyjnych 

wynikających z 

potrzeb uczniów. 

- przygotowanie uczniów do konkursów humanistycznych, 

recytatorskich, 

- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych, 

- przygotowywanie uczniów klasy VIII do sprawdzianu 

ósmoklasisty, opracowanie zestawu próbnych testów na 

zakończenie szkoły podstawowej. 

Rok szkolny 

2017/2018 

2018/2019 

 

Umożliwienie 

uczniom 

korzystania z 

miejsc 

dziedzictwa 

kulturowego. 

- organizowanie wyjazdów do muzeum, teatru, kina. 

 

 

 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

Pełnienie funkcji 

protokolanta 

posiedzeń Rad 

Pedagogicznych. 

 

 

 

- protokołowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych. 

 

  



§8 ust. 2 pkt 2 

 

Wykorzystywanie 

w pracy technologii 

informacyjnej i 

komunikacyjnej. 

Promowanie 

placówki na 

zewnątrz. 

- współprowadzenie strony internetowej szkoły, 

- redagowanie artykułów do lokalnej prasy opisujących  

przedsięwzięcia. 

 

 

 

 

 

Cały okres 

stażu 

 

Udział w 

ogólnopolskim 

programie 

wydawnictwa 

GWO „Lepsza 

szkoła”. 

- przeprowadzanie testów z języka polskiego, porównywanie 

ich wyników na tle innych szkół z Polski. 

Cały okres 

stażu 

 

 Wykorzystywanie 

pomocy 

multimedialnych 

oraz Internetu 

podczas 

prowadzenia 

lekcji. 

 

- wykorzystywanie na lekcji prezentacji multimedialnej, 

filmu. 

Cały okres 

stażu 

 



Wykorzystywanie 

umiejętności 

stosowania 

technologii 

komputerowej i 

informatycznej w 

pracy 

nauczyciela. 

- opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na 

stronie internetowej szkoły. 

Październik 

2017r. 

 

§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 

Prowadzenie 

zajęć otwartych 

dla nauczycieli 

stażystów i 

kontraktowych. 

 

- zajęcia otwarte z języka polskiego, 

- opieka nad nauczycielem kontraktowym, 

- hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela 

kontraktowego. 

 

Rok szkolny 

2017/2018 

 

    



doskonalenia 

zawodowego lub 

innych zajęć. 

Udział w pracach 

zespołu ds. 

wychowania kl. 

IV – VIII. 

- realizowanie zadań według planu zespołu. 

 

 

Rok szkolny 

2017/2018 

2018/2019 

 

Współpraca z 

nauczycielami 

innych 

przedmiotów. 

 

- analiza diagnoz przedmiotowych, wnioski, 

- organizowanie uroczystości szkolnych, 

- opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania. 

Cały okres 

stażu 

 

Przeprowadzenie 

szkoleniowo – 

warsztatowej 

Rady 

Pedagogicznej. 

- przygotowanie materiału i wygłoszenie referatu na 

określony temat. 

Październik 

2019r. 

 

§8 ust. 2 pkt 4 

 

4a) opracowanie i 

wdrożenie 

programu działań 

edukacyjnych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych lub 

innych związanych 

odpowiednio z 

oświatą, pomocą 

społeczną lub 

postępowaniem w 

sprawach 

nieletnich. 

Czytelniczy 

program autorski 

„ Książki moja 

pasja”. 

- opracowanie i wdrożenie autorskiego programu 

czytelniczego, 

Październik 

2017r. 

 

Program własny 

„Moja 

przyszłość”. 

- opracowanie i wdrożenie programu własnego dla klasy VII 

z zawodoznawstwa. 

Luty 2018r.???  



4b) wykonywanie 

zadań doradcy 

metodycznego, 

egzaminatora 

okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, 

eksperta komisji 

kwalifikacyjnej lub 

egzaminacyjnej dla 

nauczycieli 

ubiegających się o 

awans zawodowy, 

rzeczoznawcy do 

spraw programów 

nauczania, 

programów 

wychowania 

przedszkolnego, 

podręczników lub 

środków 

dydaktycznych, a 

w przypadku 

nauczycieli szkół 

artystycznych - 

także konsultanta 

współpracującego z 

Centrum Edukacji 

Artystycznej 

Uzyskanie 

kwalifikacji 

egzaminatora 

OKE w zakresie 

sprawdzianu 

ósmoklasisty z 

języka polskiego. 

- udział w kursie doszkalającym egzaminatorów OKE w 

zakresie egzaminu z języka polskiego. 

I semestr roku 

szkolnego 

2018/2019 

 



4c) poszerzenie 

zakresu działań 

szkoły, w 

szczególności 

dotyczących zadań 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

lub opiekuńczych. 

Narodowe 

Czytanie 

- propagowanie znajomości literatury polskiej poprzez 

organizowanie przy współpracy z biblioteką szkolną 

cyklicznej akcji Narodowe Czytanie. 

Wrzesień 

2017/2018/2019 

 

Konkurs 

recytatorski 

„Ptaki, ptaszki, 

ptaszęta polne”. 

- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursie. 

 

Marzec 

2017/2018/2019 

 

Be Active - propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez 

współorganizację rajdu gminnego. 

 

Wrzesień  

2017/2018/2019 

 

Wycieczki 

klasowe, 

nocowania w 

szkole, biwaki. 

- organizowanie wycieczek krajoznawczych, biwaków i 

nocowań szkolnych. 

 

Cały okres 

stażu 

 



§8 ust. 2 pkt 5 

 

Umiejętność 

rozpoznawania i 

rozwiązywania 

problemów 

edukacyjnych, 

wychowawczych 

lub opiekuńczych 

Rozpoznawanie i 

rozwiązywanie 

pojawiających się 

w szkole 

problemów 

edukacyjnych i 

wychowawczych. 

- współpraca z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem 

szkolnym, 

- analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie ich 

problemów. 

Cały okres 

stażu 

 

Realizacja zadań 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

nauczyciela 

wychowawcy. 

Poznanie 

warunków 

środowiskowych 

i sytuacji 

rodzinnej 

uczniów , 

umiejętność 

rozpoznawania 

problemów 

środowiska 

ucznia. 

- Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi i 

rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas, 

pedagogiem szkolnym. 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 

2017/2018 

2018/2019 

 

 

 

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.) 

 


