
 

 

Projekt oceny  dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się  

o stopień nauczyciela mianowanego pani ANNY KOWALSKIEJ 

ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć oraz stopnia zaangażowania  

w realizację wymagań niezbędnych 

 

 

 

 

Pani Anna Kowalska, nauczycielka w Przedszkolu KRASNAL w Koszalinie, dobywała staż 

na stopień nauczyciela mianowanego w terminie 1.09.2018 – 31.05.2021. Większość zadań z planu 

rozwoju zrealizowała sumiennie i terminowo. Nie zostały zrealizowane 2 zadania: organizacja 

wycieczki do Szczecina (z powodu zbyt dużych kosztów) oraz przeprowadzenie zabawy 

karnawałowej z rodzicami (brak chętnych). 

Nauczycielka w okresie stażu bardzo starannie prowadziła dokumentację nauczania, 

rozpoznawała indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci. Pani Anna 

Kowalska  brała  czynny udział w pracach zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, określała potrzeby dziecka oraz przyczyny występowania trudności, współtworzyła 

Plany Działań Wspierających, a następnie realizowała wskazane tam zadania. Pani Anna 

Kowalska corocznie dokonywała wnikliwej   analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole na podstawie wyników obserwacji pedagogicznej (diagnozy przedszkolnej). 

Pani Anna Kowalska prowadziła lekcje w obecności opiekuna stażu wykazując się dużym 

zaangażowaniem, świetnym doborem materiału dydaktycznego i metod pracy. W czasie zajęć 

wykorzystywała narzędzia  informatyczne i multimedialne, np. tablicę interaktywną, projektor, 

tablety i smart fony. Korzystała z polisensorycznych metod pracy aktywizujących dzieci. Rozwijała 

kompetencje kluczowe oraz umiejętności z podstawy programowej. Nauczycielka rzetelnie i z dużym 

zaangażowaniem prowadziła pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dbając o jej jakość i 

efekty. Wybierała program wychowania przedszkolnego, uwzględniając potrzeby i możliwości 

dzieci. Opracowywała plany pracy, które były zgodne z podstawą programową oraz zalecanymi 

warunkami realizacji. 

Nauczycielka w trakcie stażu prowadziła  zajęcia dodatkowe, w ramach których rozwijała 

zainteresowania dzieci uzdolnionych plastycznie. Na zajęcia te przygotowała program pracy: 



MALOWANE TĘCZĄ.  Efektem tych spotkań były nagrody dla 6 dzieci w konkursach miejskich 

(konkursy: Pory roku, Zdrowie jest ważne, Moje miasto). 

Zawsze dbała i troszczyła się o bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece oraz 

systematycznie zapoznawała je ze zdrowym stylem życia i  formami rekreacji na świeżym powietrzu. 

Pani Anna Kowalska przekazywała rzetelną i obiektywną informację o dziecku, jego 

zachowaniach i rozwoju podczas indywidualnych rozmów, zajęć otwartych z udziałem rodziców. 

Stale wzbogacała warsztat pracy, doskonaliła swoje kompetencje zawodowe 

i psychologiczne, zgodnie z potrzebami przedszkola i indywidualnymi. Ukończyła wiele szkoleń, 

które potem wykorzystała w pracy z dziećmi, np.: Zabawy na pogodny ranek, Dysfunkcje 

sensoryczne, Taneczne spotkani,. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami życzliwie dzieliła się z innymi 

nauczycielami. 

Sumiennie wywiązywała się z obowiązków wyznaczonych jej przez dyrektora placówki. Jest osobą 

bardzo lubianą przez dzieci i rodziców oraz współpracowników, sumienną oraz zaangażowaną. 

W związku z powyższym proponuję ocenę pozytywną. 

 

     ……………………, ………                                                                  …………………     ………. 

                                                                                            Imię i nazwisko opiekuna 

nauczyciel mianowany (lub dyplomowany) 

 


