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Plan rozwoju zawodowego 

nauczyciela mianowanego  

ubiegającego się 
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Data zakończenia stażu – 31.05.2020r. 

 

Stopień awansu zawodowego:  nauczyciel mianowany 

 



 2 

CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO: 

 

 rozwijanie umiejętności zawodowych jako nauczyciela technologii informacyjnych;  

 podniesienie jakości własnego warsztatu pracy; 

 poszerzanie wiedzy uczniów na temat nowości technologii informacyjnej; 

 poprzez nowe projekty informatyczne zwiększanie wachlarza zajęć dodatkowych szkoły; 

 rozwijanie, a następnie wykorzystanie umiejętności informatycznych w celu podwyższenia jakości pracy szkoły; 

 uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego;  
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Podstawa prawna: 

 

 

 ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), 

 

 ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), 

 

 ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 ze zm.), 

 

 ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2014 r., poz.949), 
 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189). 
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Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

 
1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu 

doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. 

(§ 8 ust. 2 pkt.1) 

 

  

Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin realizacji 

Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego. 

 

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu 

zawodowego:  

Karta Nauczyciela, Rozporządzenia. 

 

Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy 

dotyczącej awansu zawodowego. 

IX 2017r. 

 

 

 

Cały okres stażu,  

na bieżąco. 

Bieżąca analiza zasad funkcjonowania       i 

organizacji zadań szkoły. 

Analizowanie dokumentów szkoły: Statutu, 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

Systematycznie cały okres stażu. 

Udział w różnych formach doskonalenia w 

zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i 

opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu 

podnoszenia jakości pracy szkoły. 

Samodoskonalenie, uzyskiwanie różnych kwalifikacji oraz 

doskonalenie zawodowe zgodnie z własnymi 

zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły - szkolenia, 

warsztaty metodyczne, kursy doskonalące. 

 

Zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną oraz bazą 

internetową gromadzącą materiały z tego zakresu. 

 

Cały okres stażu wg. potrzeb szkoły i 

zainteresowań nauczyciela. 

 

 

 

Cały okres stażu.. 

Współpraca przy organizacji uroczystości 

szkolnych. 

 

Odpowiedzialność za oprawę techniczną (audiowizualną) 

podczas uroczystości szkolnych. 

Zgodnie z harmonogramem szkoły. 
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Współorganizacja, organizacja wycieczek 

szkolnych, spotkań pozalekcyjnych. 

Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia wiedzy 

technicznej oraz spotkania integrujące grupę, organizacja 

spotkań międzyszkolnych - współpraca z SP Malechowo. 

Cały okres stażu. 

Praca z uczniem zdolnym. Prowadzenie kół przedmiotowych – wzbudzanie szerszych 

zainteresowań uczniów „Robotyka”. 

 

Udział w konkursach międzyszkolnych. 

Rok Szkolny 2017/2018. 

 

 

II Semestr Roku Szkolnego 2017/2018, 

2018/2018 i 2019/2020. 

Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole. Opieka nad monitoringiem szkoły, stroną internetową, 

administrator dziennika elektronicznego. 

Cały okres stażu. 

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Opracowywanie i modyfikowanie rozkładów materiału. 

Stosowanie aktywnych metod nauczania. Dobieranie 

różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania 

wiadomości i oceniania uczniów. 

 

Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy 

dydaktycznych. 

 

 

Cały okres stażu. 
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2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.  

(§ 8 ust.2 pkt.2) 

 

 

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu 

zawodowego. 

Przygotowanie w formie elektronicznej planu rozwoju 

zawodowego. 

 

Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia  

zawodowego. 

Wrzesień 2017 

 

 

Wrzesień 2017 – szkolenie Awans 

Zawodowy Nauczyciela,  

Cały okres stażu. 

Przygotowanie pomocy dydaktycznych -

wykorzystanie technologii informacyjnej. 

 

Opracowywanie testów, dokumentacji, scenariuszy, 

materiałów do lekcji. 

Przygotowanie kart pracy, dyplomów, zaproszeń. 

Cały okres stażu. 

Wykorzystanie technologii informacyjnej w 

pracy z uczniami. 

Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik 

multimedialnych: projektor, tablice interaktywne. 

Analiza wyników testów, zadań w formie tabel oraz 

zestawień elektronicznych. 

Cały okres stażu. 

Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem i 

programami. 

Uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach. 

 

Zgodnie z terminami dostępnych 

szkoleń. 

Śledzenie aktualności na tematycznych portalach 

internetowych. 

Zapoznawanie się z aktualnościami przedmiotowymi na 

portalach internetowych. 

Cały okres stażu. 

Wykonywanie zadań na rzecz szkoły 

z wykorzystaniem komputera. 

 

Opieka nad stroną internetową szkoły poprzez jej 

modyfikację oraz aktualizację: 

W szczególności zamieszczanie: 

- informacji dla rodziców i uczniów, 

- planu zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, 

- -informacji o konkursach dla uczniów, 

- zdjęć z uroczystości szkolnych, wycieczek, spotkań, 

konkursów itp. 

 

Administrowanie dziennika elektronicznego. 

Cały okres stażu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu. 
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Opieka nad monitoringiem szkoły. 

 

Opieka nad siecią informatyczną w szkole. 

 

Cały okres stażu. 

 

Cały okres stażu. 

 

 

 

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 doskonalenia 

zawodowego lub innych zajęć. 

(§ 8 ust. 2 pkt.3) 

 

 

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Prowadzenie zajęć otwartych dla 

zainteresowanych nauczycieli. 

Zajęcia otwarte z informatyki dla nauczycieli z 

wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.  

 

Wgląd dla zainteresowanych nauczycieli w testy oraz analizę 

ich wyników. 

Okres od X – V Rok Szkolny 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

 

Cały okres stażu. 

Udział w pracach zespołów przedmiotowych. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, doświadczeń z 

poszczególnymi nauczycielami. Dzielenie się 

umiejętnościami informatycznymi z zainteresowanymi 

nauczycielami.  

 

Udział w programie Całościowy Rozwój Szkoły 1 podstawy 

OK. 

Cały okres stażu. 

 

 

 

 

Warsztaty zgodnie z harmonogramem. 
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4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, 

pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.  

(§ 8 ust. 2 pkt.4a) 

 

 

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Współpraca z rodzicami uczniów. 

 

Rozmowy indywidualne z rodzicami. 

 

 

Kontakt telefoniczny oraz kontakt poprzez dziennik 

elektroniczny. 

Zgodnie z harmonogramem zebrań 

szkolnych oraz wg. potrzeb rodzica. 

 

Cały okres stażu. 

Działania w celu zaspokajania potrzeb 

wychowawczych uczniów oraz problemów ich 

dotykających. 

Rozmowy z uczniem. Rozmowy z rodzicami. Współpraca z 

wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym. 

Cały okres stażu. 

Dostosowanie programu pracy z uczniem z 

opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych.  

Zapoznanie z opiniami Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

 

Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem z 

opinią/orzeczeniem. 

Cały okres stażu.  

 

 

 

 

Okres od IX – X Rok Szkolny 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

 

Program pracy z uczniem w celu podnoszenia 

umiejętności edukacyjnych. 

Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu 

naprawczego w zakresie swego przedmiotu. 

Rok Szkolny 2016/2017. 

Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji 

programu dodatkowych zajęć informatycznych 

„Robotyka”. 

Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania 

autorskiego programu z zajęć „Robotyka” oraz merytoryczne 

opracowanie jego treści. 

Okres od IX – X Rok Szkolny 

2017/2018. 
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5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.  

(§ 8 ust. 2 pkt.4c) 

 

 

 

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych 

zajęć informatycznych „Robotyka”. 

Udział w programie RPO 2014-2020. 

Poprzez dodatkowe zajęcia poszerzanie umiejętności 

informatycznych i technicznych zdobytych na lekcji. 

Rok Szkolny 2017/2018 

Przygotowanie uczniów do udziału w 

konkursach. 

Organizowanie zajęć dodatkowych oraz tworzenie 

dodatkowych materiałów dydaktycznych. 

III każdego roku  – Turniej Wiedzy 

Pożarniczej. 

IV każdego roku – Turniej 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

II Semestr każdego roku – Karta 

Rowerowa. 

Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych 

aktywnościach kultury. 

Kino, teatr. Cały okres stażu. 

Pomoc w przygotowywaniach szkolnych akcji. Odpowiedzialność za oprawę audiowizualną.  Zgodnie z harmonogramem szkoły. 

 

 

 

6.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, 

instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.  

(§ 8 ust.2 pkt.4e) 

 

 

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Współpraca z Strażą Pożarną. 

 

 

Przygotowywanie symulowanej akcji przeciwpożarowej. Według ustalonego harmonogramu 

Szkoły? 
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Współpraca z Policją. 

 

 

Udział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

IV Roku Szkolnego 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020. 

   

Udział w rządowym programie rozwijania 

szkolnej infrastruktury „Aktywna Tablica”. 

 

 

Udział w programie „Bezpieczna +” 

Opracowanie wniosku na dofinansowanie zakupu 

nowoczesnych technologii dla szkoły.  

 

 

Współpraca przy organizowaniu projektu „UKS dobry na 

stres” 

IX 2017. 

 

 

 

X 2017. 

 

 

 

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

 (§ 8 ust.2 pkt.5) 

 

 

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Opis i analiza dwóch przypadków problemów 

edukacyjnych, wychowawczych lub innych. 

Opis problemów, dobór właściwych metod, wyciągnięcie 

wniosków. 

Cały okres stażu. 

 
 

 

 

 

Opracował:  mgr inż. Daniel Wers                  ZATWIERDZAM DO REALIZACJI 

                                           

 .......................................               .................................................................                                                                                 

                                                             (podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły) 

                                                                                                                    


