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UWAGA! Nie jest to gotowy plan nauczyciela mianowanego, 

zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych 

przedmiotów. Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi 

pomysłami. Jest to tylko materiał pomocniczy. 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA  

 

nauczyciela ………….. Szkoły Podstawowej  

im. ………………. 

ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela 

dyplomowanego 

 

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr ………………………………. 

 

Stanowisko: nauczyciel ………………………… 

 

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa 

…………………………. 

 

Dyrektor szkoły: mgr …………………………………… 

 

  

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2021 r. 

 

Data zakończenia stażu: 31.05.2024r. 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215) 

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm). 

 

 

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego 

warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły 

 

 

§ 8 ust. 3 pkt. 1 

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi 

multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się 

Zadania do 

wykonania 
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Udział w formach 

doskonalenia i 

stosowanie wiedzy i 

umiejętności do 

doskonalenia warsztatu 

pracy 

 

 

 

 

Wykorzystanie metod 

aktywizujących, 

sprzyjających 

procesowi uczenia się 

 

Udział w kursach i konferencjach na 

temat metodyki nauczania, 

wykorzystania technologii w edukacji, 

np.: 
"Pamięć, uwaga, stres" z udziałem dr. 

Marka Kaczmarzyka CEN 
Uczenie przyjazne mózgowi – dr M. 

Żylińska - CEN 

E konferencja WSiP – Uczyć uczenia się 

Udział w warsztatach: np. Aktywne lekcje 

z matematyki 

Jak zmotywować uczniów do działania 

na lekcjach religii? 

Wykorzystanie metod aktywnych w 

bieżącej pracy z uczniami: 

Burza mózgów, dyskusja panelowa, linia 

czasu, rybi szkielet, stacje zadaniowe, … 

 

Zaplanowanie i realizacja z uczniami: 

projektu edukacyjnego 

Wybór tematu przez uczniów 

Plan projektu 

Podział zadań 

Sposób oceny 

Realizacja projektu 

konsultacje 

Prezentacja wyników 

 

 

 

 

 

Wrzesień 21 

 

Marzec 21 

 

Maj 2022 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu, na 

większości lekcji 

 

 

1 projekt edukacyjny 

w każdym roku stażu 

Wrzesień 

Październik 

 

Listopad 

 

Grudzień – marzec 

Kwiecień 

 

http://www.web.cen.nazwa.pl/Strona-glowna,1/Konferencja-Pamiec-uwaga-stres-z-udzialem-dr-Marka-Kaczmarzyka,527.html
http://www.web.cen.nazwa.pl/Strona-glowna,1/Konferencja-Pamiec-uwaga-stres-z-udzialem-dr-Marka-Kaczmarzyka,527.html
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………………………. 

 

 

Stosowanie techniki 

komputerowej w pracy 

pedagogicznej 

 

 

Przygotowanie pomocy dydaktycznych 

do pracy na lekcji przy pomocy 

komputera. 

Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy 

ucznia,  testów, krzyżówek, analiz, 

diagnoz,  

 

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach 

komputerowych doskonalących 

umiejętność wykorzystywania komputera 

w codziennej pracy oraz pracy zdalnej 

 

Komunikowanie się z nauczycielami, 

rodzicami poprzez e – dziennik, a-mail  
 

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem 

programów multimedialnych, internetu, 

aplikacji, Kahoot , Quizizz, Dysku 

Google , Padlet. , Learning Apps , kody 

QR , Facebook, Answer Garden,  Pic 

Collage korzystanie w czasie zajęć z 

tablicy multimedialnej, tabletów, smart 

fonów) 

 

Okres stażu 

 

 

 

 

 

 

W sytuacji 

zawieszenia zajęć 

 

 

 

W razie potrzeby  

 

 

 

Na bieżąco 

Wzbogacanie i 

wykorzystywanie 

wideoteki, płyt CD i 

DVD na zajęciach 

lekcyjnych. 

 

Korzystanie z technologii informatycznej 

podczas zajęć.  

 

Korzystanie z tablicy interaktywnej, 

autorskich prezentacji multimedialnych,  

filmów o tematyce religijnej na 

katechezie, wyszukiwanie i 

przetwarzanie informacji z Internetu na 

potrzeby katechezy. 

 

na bieżąco w  

okresie stażu 

 

Wykorzystanie 

technologii 

informatycznej jako 

źródła wiedzy 

Przeglądanie stron internetowych o 

tematyce pedagogiczno- katechetycznej i 

gromadzenie informacji tematycznych. 

 

Opracowanie i umieszczanie artykułów z 

bieżących działań na stronie internetowej 

szkoły. 

na bieżąco 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

imprez szkolnych 
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………….   

 

 

§ 8 ust. 3 pkt. 2 

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. 

 

Zadania do 

wykonania 
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Prowadzenie 3 godzin 

zajęć otwartych dla 

nauczycieli 

Opracowanie scenariusza zajęć 

Ustalenie terminu zajęć otwartych 

Zaproszenie doradcy metodycznego 

Prowadzenie zajęć 

Omówienie z nauczycielami przebiegu 

zajęć 

1 godzina w każdym 

roku stażu 

 

kwiecień - maj 

Upowszechnianie i 

promocja własnych 

doświadczeń, metod, 

form pracy 

 

 

Opublikowanie na portalu edux. pl. 

internetowym referatu dla nauczycieli na 

temat poznawania zainteresowań 

uczniów, badania potrzeb i możliwości 

uczniów 

 

 

Przeprowadzanie lekcji otwartych dla 

nauczycieli stażystów 

 

Wrzesień 21 

 

 

Wrzesień 23 

 

 

 

Grudzień  

2021,22,23,24 

 

 

Współpraca 

wewnątrzszkolna 

 

Współpraca z nauczycielami w zespołach 

przedmiotowych, wychowawczych, w 

zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i 

komisjach szkolnych. 

 

Wymiana poglądów, materiałów 

pomocniczych, tworzenie scenariuszy, 

planów pracy służących organizacji 

imprez szkolnych.  Wyciąganie 

wniosków do dalszej pracy. 

 

Według 

harmonogramu 

zespołu 

 

 

 

Zgodnie z planem 

pracy 

Dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniem w 

ramach zespołu 

przedmiotowego i 

wychowawczego. 

Opracowanie i zreferowanie wybranych 

zagadnień i problemów zgodnie z 

bieżącymi potrzebami szkoły. 

Okres stażu 
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 Prowadzenie 

warsztatów z 

nauczycielami 

matematyki 

Udział w kursie: Gry i zabawy 

edukacyjne na matematyce  

Wybór gier internetowych i planszowych 

Przeczytanie dostępnej literatury 

Przygotowanie scenariusza zajęć 

Prowadzenie zajęć z nauczycielami: 

praktyczne wykorzystanie gier, 

przygotowanie własnych pomysłów 

Dyskusja, ewaluacja zajęć 

Opublikowanie materiałów na stronie 

szkoły do wykorzystania przez rodziców 

i uczniów. 

Wrzesień 22r. 

 

Październik 23 

 

Grudzień 

Marzec 22 

 

 

Maj 22 

……   

 

 

§ 8 ust. 3 pkt 3 

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych. 

Zadania do 

wykonania 
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

1. Rozwijanie 

wszechstronnych 

zainteresowań i 

zdolności dzieci i 

młodzieży. 

Przygotowywanie uczniów do udziału w 

konkursach pozaszkolnych. 

……………… 

 

Przygotowywanie inscenizacji z okazji  

 „Dnia Pisarzy”; 

 „Jasełek”  

 Dnia flagi 

  

Zgodnie z 

harmonogramem 

konkursów 

 

 

 

Marzec 22-2023 

Grudzień 2021-2024 

maj  21,22,23,24 

2. Akcje i zbiórki 

charytatywne. 

Organizacja zbiórek nakrętek na cel 

charytatywny. 

 

Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy 

 Założenie sztabu, pobranie 

puszek,  

 Zorganizowanie wolontariuszy 

 Zbiórka funduszy 

 Rozliczenie z organizatorami 

  

Zbiórka butelek plastikowych na rzecz 

Samorządu Uczniowskiego 

Październik każdego 

roku 

 

Styczeń każdego roku 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień – grudzień 

każdego roku 
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3. Rozwój czytelnictwa Czytanie przez przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego  dzieciom z I 

etapu kształcenia  

 

Utworzenie szkolnego Klubu 

Czytających Rodzin. 

 

Pełnienie funkcji szkolnego 

koordynatora Fundacji ABCXXI - Cała 

Polska czyta dzieciom. 

 

według 

harmonogramu akcji 

 

 

wrzesień 2032 

 

 

październik – 

kwiecień przez okres 

stażu 

1. Opieka nad 

samorządem 

uczniowskim 

Opieka nad Samorządem Uczniowskim. 

 Współorganizowanie Dnia Edukacji 

Narodowej; 

 Organizowanie Światowego Dnia 

Żywności; 

 Zbiórka karmy dla kotów w ramach 

obchodów Światowego Dnia Ochrony 
Zwierząt; 

 Współorganizowanie Dnia Tolerancji, 
Życzliwości i Pozdrowień; 

 Organizowanie Dnia Pluszowego Misia; 

 Współorganizowanie lokalnej imprezy – 
„Mikołaj w szkole”; 

 Organizowanie Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego ; 

 Organizowanie plastycznych 

konkursów pt. „Najładniejsza kartka 

bożonarodzeniowa” i „Najładniejsza 

karta wielkanocna”; „Super klasa”. 

 

 

Przez cały okres stażu: 

Październik 

 

Listopad 

 

 

Grudzień 

 

 

Kwiecień 

Kwiecień 

Grudzień 

 

Maj 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

konkursów 

 

7. Współpraca z 

dziennym domem 

pomocy „Odwaga” 

Zaproszenie do szkoły pensjonariuszy 

domu „Odwaga” z okazji „Dnia 

Tolerancji i Życzliwości” 

Wizyty uczniów w domu pomocy z 

przedstawieniem Jasełek, z inscenizacja 

na Dzień Babci i Dziadaka 

Listopad 2021,2022, 

2023,24 

 

Grudzień/styczeń 

każdego roku stażu 

 

 

  

   

   

 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.calapolskaczytadzieciom.pl%2F&ei=_pydVbTUKpDd7QarpqWACA&usg=AFQjCNF73XyrCWkBP3yAMUaxB_Z34R5Hkw&bvm=bv.96952980,d.ZGU
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.calapolskaczytadzieciom.pl%2F&ei=_pydVbTUKpDd7QarpqWACA&usg=AFQjCNF73XyrCWkBP3yAMUaxB_Z34R5Hkw&bvm=bv.96952980,d.ZGU
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§ 8 ust. 3 pkt. 4a 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub 

postępowaniem w sprawach nieletnich. 

Zadania do 

wykonania 
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

1. Program działań 

edukacyjnych 

Opracowanie i wdrożenie programu dla 

klas VI –  Kodowanie dla wszystkich 

Udział w kursach: Kodowanie dla 

wszystkich, kodowanie na różnych 

lekcjach w szkole podstawowej, 

Niestraszne mi KODY 

Opracowanie programu 

Zgłoszenie na radzie pedagogicznej 

Realizacja programu na zajęciach 

dodatkowych 

 

Ewaluacja programu: szkolny pokaz 

programowania 

 

 

Wrzesień 2021 

 

 

 

Wrzesień 2021 

Wrzesień 2021 

Rok szkolny 21/24 

Maj 2024r 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4b 

b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-

doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, 

koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół 

artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji 

Artystycznej, 

 

Zadania do 

wykonania 
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Pełnienie funkcji 

opiekuna stażu 

Ustalenie zasad współpracy ze stażystą 

 

Udział w kursie e – learningowym na 

temat zadań opiekuna stażu 

 

Pomoc w tworzeniu planu rozwoju 

zawodowego 

 

Prowadzenie zajęć dla nauczyciela 

stażysty, omawianie przebiegu zajęć, 

stosowanych metod 

 

wrzesień  

 

wrzesień  

 

 

wrzesień  

 

 

1 raz w miesiącu 

przez 9 miesięcy  
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Obserwacja zajęć prowadzonych przez 

stażystę 

Pomoc w przygotowaniu scenariusza, 

obserwacja zajęć, omówienie przebiegu 

lekcji, ewentualne wnioski do pracy 

 

Współorganizowanie z nauczycielem 

stażystą zebrań z rodzicami, konkursu 

przedmiotowego, uroczystości klasowych: 

wigilii, dnia kobiet, chłopaka,  dnia 

rodziny, …. 

 

Przygotowanie opinii o dorobku 

zawodowym nauczyciela za okres stażu ze 

szczególnym uwzględnieniem 

obserwowanych zajęć prowadzonych 

przez nauczyciela oraz stopnia 

zaangażowania w realizację wymagań 

niezbędnych do uzyskania stopnia 

nauczyciela kontraktowego 

1 raz w miesiącu 

przez  9 miesięcy 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

imprez szkolnych na 

dany rok 

 

 

 

 

 

maj 2022r. 

Pełnienie funkcji 

przewodniczącego 

zespołu nauczycieli 

  

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4c 

c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w 

przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem 

obcym na poziomie podstawowym, 

Zadania do 

wykonania 
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Uzyskanie 

umiejętności 

posługiwania się 

językiem obcym na 

poziomie 

podstawowym 

Zdobywanie umiejętności posługiwania 

się językiem niemieckim 

Zdanie certyfikowanego egzaminu 

Uzyskanie certyfikatu zgodnego z 

załącznikiem do rozporządzenia MEN w 

sprawie kwalifikacji …. 

2023 
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§ 8 ust. 2 pkt 4d 

d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w 

czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji. 

Zadania do 

wykonania 
Formy i sposoby realizacji Termin realizacji 

Opracowanie 

publikacji z zakresu 

stresu szkolnego 

siódmoklasistów 

Zebranie i przeczytanie literatury na temat 

stresu nastolatków  

Udział w konferencji, warsztatach na 

temat stresu  

 

Konsultacje z dr …… z UAM na temat 

badań 

 

Stworzenie kwestionariusza ankiety dla 

uczniów i rodziców 

Karty obserwacji uczniów klasy VII 

Prowadzenie badań w klasach VII 

 

Analiza wyników i konsultacje z dr…. 

 

Przedstawienie wyników na radzie 

pedagogicznej i zebraniu rodziców 

 

Publikacja w czasopiśmie: ŻYCIE 

SZKOŁY 

Grudzień 2021-luty 

2022 

 

Przez okres stażu 

 

Luty 2022 a później 

na bieżąco 

 

Kwiecień 

 

Maj 

Czerwiec 2022 

 

Październik 2022 

 

Styczeń 2023 

 

 

marzec2023 

   

 

 

Opracowała:  

 

 

Zatwierdzam do realizacji 

 

………………………….                                                  ………………………….. 

   miejscowość, data                                                                podpis i pieczęć dyrektora szkoły 


