
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 
ubiegającego się o stopień zawodowy  

nauczyciela mianowanego 

 

 

 

Imię i nazwisko: Karolina Wojtiuk 

 

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach 

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r. 

 

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2014r. 

 

Posiadane wykształcenie: tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym 

 

Nauczany przedmiot: język angielski 

 

Opiekun stażu: …… 

 
 

 

 

 



 2 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

(rozp. MENiS  

z dnia 1 grudnia 

2004 r. ze 

zmianami z dnia 14 

listopada 2007 r.) 

Lp. Forma i zadania: Sposób realizacji: 
Termin 

realizacji: 

Uwagi 

o realizacji: 

1. Umiejętność 

organizacji  

i doskonalenia 

warsztatu pracy, 

dokonywania 

ewaluacji własnych 

działań, a także 

oceniania ich 

skuteczności  

i dokonywania 

zmian w tych 

działaniach. 

1. Poznanie procedury 

awansu zawodowego. 
a) zapoznanie się z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r. 

oraz z Kartą Nauczyciela; 

b) udział w kursie doskonalącym „Nauczyciel 

języka obcego na ścieżce awansu 

zawodowego” lub „Planowanie rozwoju 

zawodowego nauczyciela kontraktowego” 

organizowany przez ODN w Zielonej 

Górze; 

c) poprawne sformułowanie i złożenie 

wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień 

nauczyciela mianowanego; 

d) opracowanie i przedstawienie dyrekcji 

szkoły planu rozwoju zawodowego. 

wrzesień 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2011 r. 

 

wrzesień 2011 r. 

 

 

 

 

Termin zostanie 

podany po zebraniu 

grupy. 

2.  Stała współpraca 

z opiekunem stażu. 

a) ustalenie zasad i form współpracy 

(indywidualne spotkania i rozmowy, 

obserwacje zajęć). 

Przez cały okres 

stażu. 
 

3.  Wstępna analiza 

własnych umiejętności. 

a) autorefleksja, ocena możliwości oraz 

zaplanowanie działań do realizacji. 

wrzesień 2011 r.  
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4. Doskonalenie 

umiejętności 

dydaktycznych i 

merytorycznych z 

zakresu nauczania 

języka obcego. 

a)  udział w wewnątrzszkolnych formach 

doskonalenia zawodowego tematycznie 

związanych z pracą nauczyciela języka 

angielskiego (zwłaszcza praca z uczniami 

z trudnościami w nauce, praca z uczniem 

zdolnym oraz w zakresie metod 

aktywizujących); 

b) udział zewnętrznych formach 

doskonalenia zawodowego dotyczących 

nauczania języka angielskiego (szkolenia, 

kursy i warsztaty); 

c) udział w konferencji „Twórczy nauczyciel 

– aktywni i zmotywowani uczniowie na 

lekcji języka obcego”; 

d) rozpoczęcie nauki na kursie z języka 

niemieckiego. 

Zgodnie 

z harmonogramem 

rad szkolenio-

wych. 

 

 

Minimalnie jedna 

wybrana forma 

w ciągu każdego 

roku szkolnego. 

23 września 

2011r. 

 

październik 2011r. 

– czerwiec 2014r. 

 

 

 

 

 

W zależności od 

oferty szkoleniowej 

w danym roku 

szkolnym. 

5. Przeprowadzenie 

analizy własnej pracy 

nauczycielskiej, 

określenie mocnych 

i słabych stron 

działalności. 

a) przygotowanie pisemnego sprawozdania 

oraz omówienie osiągnięć z Dyrektorem 

Szkoły. 

czerwiec 2012r. 

czerwiec 2013r. 

czerwiec 2014r. 
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6. Organizacja warsztatu 

pracy. 

a) sprawowanie opieki nad pomieszczeniem 

dydaktycznym - gabinet 201 C – 

przygotowywanie klasowych gazetek 

okolicznościowych; 

b) pozyskiwanie i gromadzenie pomocy 

dydaktycznych do nauczania języka 

angielskiego; 

c) przygotowywanie rozkładów materiału 

i przedmiotowego systemu oceniania. 

Przez cały okres 

stażu. 

 

 

Na bieżąco przez 

okres stażu. 

 

7. Doskonalenie 

umiejętności 

prowadzenia lekcji oraz 

zajęć pozalekcyjnych, 

współpraca  

z opiekunem stażu. 

a) obserwacja zajęć prowadzonych przez 

opiekuna stażu w celu doskonalenia 

własnego warsztatu pracy. 

b) przygotowanie i prowadzenie zajęć 

lekcyjnych, które będzie obserwował 

opiekun stażu; krytyczna analiza 

przeprowadzonych lekcji, doskonalenie 

warsztatu pracy;   

c) przygotowanie i prowadzenie zajęć 

lekcyjnych, które będzie obserwować 

Dyrektor Szkoły; 

d) sprawowanie opieki metodycznej nad 

studentką filologii angielskiej. 

Raz w miesiącu w 

latach 2010-2012 

 

Raz w miesiącu 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

obserwacji. 

 

wrzesień 2011 r. 

 

8. Mierzenie jakości 

nauczania. 

a) przeprowadzanie w klasach ewaluacji 

głośnego czytania i czytania ze 

zrozumieniem. 

Raz w miesiącu  

(w każdej 

z uczonych klas) 

w latach 2010- 

-2012 
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Wymagania 

kwalifikacyjne (rozp. 

MENiS z dnia  

1 grudnia 2004 r.  

ze zmianami z dnia  

14 listopada 2007 r.) 

 

Lp. 

 

Forma i zadania: 

 

Sposób realizacji: 

 

Termin 

realizacji: 

 

Uwagi  

o realizacji: 

2. Umiejętność 

uwzględniania w pracy 

potrzeb rozwojowych 

uczniów, problematyki 

środowiska lokalnego 

oraz współczesnych 

problemów społecznych 

 i cywilizacyjnych. 

1. Poznanie sytuacji rodzinnej 

wychowanków. 

a) pedagogizacja rodziców podczas zebrań 

rodzicielskich, zacieśnianie współpracy z 

nimi; wskazywanie rozwiązań sytuacji 

konfliktowych i trudnych, stały kontakt 

z pedagogiem szkolnym i psychologiem, 

dokumentowanie działań w dzienniku 

lekcyjnym oraz w zeszycie wychowawcy. 

Przez cały 

okres stażu. 

 

2. Podejmowanie działań 

zmierzających do integracji 

zespołu klasowego. 

a) sprawowanie funkcji wychowawcy 

klasowego oraz opracowanie planu 

wychowawcy; 

b) organizowanie wycieczek turystyczno- 

-krajoznawczych; 

c) uczestniczenie wraz z wychowankami  

w różnych formach kultury, np. 

przedstawienia teatralne, widowiska, 

koncerty, seanse filmowe;  

d) opieka nad wychowankami podczas 

imprez szkolnych i klasowych oraz udział 

w różnych wydarzeniach szkolnych. 

Przez cały 

okres stażu. 

 

Raz w roku 

szkolnym 

 

 

Przez cały 

okres stażu. 

 

 

 

3. Pielęgnowanie  

w wychowankach 

przywiązania do tradycji. 

a) organizacja klasowych imprez 

okolicznościowych związanych ze 

świętami oraz innymi okazjami (np. 

Wigilia, andrzejki, mikołajki, Dzień Matki 

itp). 

Zgodnie 

z kalendarzem 

imprez 

szkolnych 
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Wymagania 

kwalifikacyjne (rozp. 

MENiS z dnia 1 grudnia 

2004 r. ze zmianami z 

dnia  

14 listopada 2007 r.) 

 

Lp. 

 

Forma i zadania 

 

Sposób realizacji 

 

Termin 

realizacji 

 

Uwagi  

o 

realizacji 

3. Umiejętność 

wykorzystywania  

w pracy technologii 

informacyjnej  

i komunikacyjnej 

1. Wykorzystywanie w pracy 

technologii informacyjnej, 

komunikacyjnej, 

komputerowej oraz 

zasobów Internetu. 

a) komputerowe opracowanie materiałów 

dydaktycznych według własnego 

pomysłu, prowadzenie lekcji z ich 

wykorzystaniem; 

b) udział w warsztatach „Wykorzystanie 

technologii Web 2.0 w nauczaniu języka 

obcego” i w miarę możliwości wdrażanie 

jej na zajęciach języka angielskiego;  

c) zamieszczanie – we współpracy 

z nauczycielem informatyki – tekstów 

okolicznościowych związanych z kulturą 

anglojęzyczną własnego autorstwa, 

fotorelacji z imprez językowych na 

stronie internetowej szkoły. 

Przez cały okres 

stażu. 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

ustalonym przez 

ODN. 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

imprez 

szkolnych przez 

cały okres stażu. 

 

 

 

Termin zosta-

nie podany po 

zebraniu 

grupy. 
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Wymagania 

kwalifikacyjne (rozp. 

MENiS z dnia 1 grudnia 

2004 r. ze zmianami z 

dnia 14 listopada 2007 r.) 

 

Lp. 

 

Forma i zadania: 

 

Sposób realizacji: 

 

Termin 

realizacji: 

 

Uwagi  

o 

realizacji: 

4. Umiejętność 

zastosowania wiedzy  

z zakresu psychologii, 

pedagogiki i dydaktyki 

oraz ogólnych 

zagadnień z zakresu 

oświaty, pomocy 

społecznej lub 

postępowania  

w sprawach nieletnich 

w rozwiązywaniu 

problemów związanych 

z zakresem 

realizowanych przez 

nauczyciela zadań. 

1. Uczestniczenie w pracach 

organów szkoły 

związanych z realizacją 

podstawowych funkcji i 

wynikających z niej zadań. 

a) współudział w opracowywaniu przez 

zespół przedmiotowy rocznego planu 

pracy dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły; 

b) udział w Wewnątrzszkolnym Doskona-

leniu Nauczycieli. 

Przez cały okres 

stażu. 

 

Przez cały okres 

stażu. 

 

2. Bogacenie osobowości 

uczniów poprzez 

rozwijanie ich zdolności 

intelektualnych 

i społecznych. 

a) zorganizowanie międzyszkolnego 

konkursu z języka angielskiego „Master 

of English”, szkolnego Turnieju Wiedzy o 

Krajach Anglojęzycznych oraz Potyczek 

Językowych w ramach Dnia Otwartego 

SP 1. 

b) motywowanie do samodzielnej pracy 

uczniów i przygotowywanie ich do 

udziału w międzyszkolnych i 

przedmiotowych konkursach językowych, 

muzycznych, przeglądów piosenki 

i poezji obcojęzycznej 

Zgodnie 

z kalendarzem 

imprez 

i konkursów 

przez cały okres 

stażu 

Współpraca 

z pozostałymi 

nauczycielami 

języków 

obcych. 



 8 

3. Wdrażanie uczniów do 

pracy na rzecz szkoły. 

a) zachęcanie uczniów do współpracy z 

nauczycielami języków obcych, m.in. 

przygotowywanie i prezentowanie 

różnorodnych prac uczniów; 

b) przygotowywanie okolicznościowych 

gazetek z okazji świąt anglojęzycznych. 

Na bieżąco. 

 

 

Zgodnie  

z kalendarzem 

szkolnym. 

 

4. Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych. 

a) prowadzenie zajęć wyrównywania wiedzy 

z języka angielskiego; 

b) redagowanie zadań dodatkowych, 

ciekawostek językowych dla miłośników 

angielskiego i publikowanie jej na stronie 

szkoły we współpracy z nauczycielem 

informatyki; 

Przez cały okres 

stażu. 

Przez cały okres 

stażu. 

 

5. Współorganizacja 

i uczestnictwo 

w imprezach międzyszko-

lnych oraz różnego 

rodzaju konkursach. 

a) zorganizowanie konkursów językowych 

dla uczniów. 

Zgodnie z planem 

pracy bloku 

językowego. 

 

6. Prowadzenie działań 

wychowawczych opartych 

na systemie wartości 

określonym w Programie 

Wychowawczym Szkoły. 

a) opracowanie rocznego planu pracy 

wychowawcy klasy uwzględniającego 

cele Programu Wychowawczego szkoły 

oraz tematyki godzin wychowawczych; 

b) zaprojektowanie i przeprowadzenie wraz 

z pedagogiem szkolnym godzin 

wychowawczych na temat uzależnień. 

wrzesień 2011 r., 

wrzesień 2012 r., 

wrzesień 2013 r. 

 

Lata  

2010 - 2012 
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7. Starania o spójność 

działań wychowawczych 

szkoły i rodziców. 

Diagnozowanie postaw 

i oczekiwań rodziców  

i uczniów. 

a) udział rodziców wraz z uczniami w 

imprezach klasowych. 

Na bieżąco, 

zgodnie z 

kalendarzem 

imprez 

klasowych 

 

 

Wymagania 

kwalifikacyjne (rozp. 

MENiS z dnia 1 grudnia 

2004 r. ze zmianami z 

dnia 14 listopada 2007 r.) 

 

Lp. 

 

Forma i zadania: 

 

Sposób realizacji: 

 

Termin 

realizacji: 

 

Uwagi 

o realizacji: 

5. Umiejętność 

posługiwania się 

przepisami 

dotyczącymi systemu 

oświaty, pomocy 

społecznej lub 

postępowania  

w sprawach nieletnich 

w zakresie 

funkcjonowania 

szkoły, w której 

nauczyciel odbywał 

staż. 

1. Studiowanie literatury 

pedagogicznej, 

psychologicznej  

i dydaktycznej. 

a) wykorzystywanie zdobytej wiedzy 

w pracy nauczyciela języka angielskiego 

oraz w pracy wychowawczej. 

Przez cały okres 

stażu 

Spis 

przeczytanych 

książek. 

2. Poznawanie zasad 

funkcjonowania  

i organizacji pracy szkoły. 

a) ponowna analiza Statutu Szkoły, 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Zachowania oraz Programu 

Wychowawczego w celu doskonalenia 

organizacji i metod pracy dydaktyczno -

wychowawczej. 

wrzesień 2011 r.  

 

 


