
1 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU 

ROZWOJU ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELA 

ubiegającego się o stopień zawodowy  

nauczyciela mianowanego 

 

Imię i nazwisko: mgr Karolina Wojtiuk 

 

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

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r. 

 

Data zakończenia stażu: 31.05.2014r. 
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Opiekun stażu: ……. 

 

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych 

na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień 

nauczyciela mianowanego. 

Realizację przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do 

uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 
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WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 MARCA 2013R. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI 

AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 393) 

 

I. 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) Na początku stażu zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 z 2007r). oraz 

z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami 

(wrzesień 2011r.). 

b) Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz 

opracowałam i przedstawiłam dyrekcji szkoły plan rozwoju zawodowego, który 

28 września 2011r. został zatwierdzony do realizacji. 

c) Wzięłam udział w kursie doskonalącym „Nauczyciel języka obcego na ścieżce 

awansu zawodowego” (5godz.) zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Zielonej Górze (18.10.2011r.). 

d) W trakcie stażu zapoznałam się z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393) (kwiecień 2013r.). 

Efekty: 

 Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela 

mianowanego, 

 Poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, 

 Opracowałam plan rozwoju zawodowego. 

2. Stała współpraca z opiekunem stażu. 

a) Ustaliłam zasady i formy współpracy (indywidualne spotkania i rozmowy, 

obserwacje zajęć). 

b) Wspólnie z opiekunem realizowałam ustalone hospitacje i obserwacje zgodnie 

z harmonogramem spotkań. 

c) Przygotowałam i prowadziłam lekcje, które były obserwowane przez opiekuna 

stażu. Po każdej hospitacji opiekun stażu udzielał mi informacji zwrotnych 
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na temat przebiegu zajęć (wskazówek na przyszłość, zalet i wad hospitowanej 

lekcji). 

d) W trakcie stażu opiekun wielokrotnie dzielił się ze mną swoją wiedzą 

i umiejętnościami, a także wspierał w moich działaniach dydaktyczno-

wychowawczych. 

e) Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu w celu doskonalenia 

własnego warsztatu pracy. 

Efekty i wnioski: 

 Dokonałam krytycznej analizy przeprowadzonych i obserwowanych lekcji w celu 

doskonalenia własnego warsztatu pracy. 

 Należy zwrócić większą uwagę na ocenianie aktywności uczniów podczas zajęć, co 

powinno stanowić zachętę do czynnego ich udziału z lekcji. 

 Należy także aktywizować uczniów słabych, nie pomijać ich, nakierowywać na 

prawidłową odpowiedź za pomocą pytań pomocniczych. 

3. Wstępna analiza własnych umiejętności. 

a) Dokonałam autorefleksji i oceny możliwości oraz zaplanowałam działania do 

realizacji, czego efektem są zadania sformułowane w moim planie awansu 

zawodowego (wrzesień 2011r.) 

4. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i merytorycznych z zakresu nauczania 

języka obcego. 

a) Praca nauczyciela wymaga stałego poszerzania wiedzy w zakresie nauczanego 

przedmiotu jak i pedagogiki i psychologii, dlatego brałam udział w zewnętrznych 

i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, takich jak: 

 Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych „Twórczy nauczyciel – 

aktywni i zmotywowani uczniowie na lekcji języka obcego” (5 godz., 

23.09.2011r); 

 Szkoleniu „Wykorzystanie technologii Web 2.0 w nauczaniu języka obcego” 

(8 godz.,19.11.2011r.); 

 Szkoleniu ODN „Nauczyciel języka obcego na ścieżce awansu zawodowego” 

(5godz.,18.10.2011r.); 

 Ogólnopolskich Warsztatach Metodyczno-Psychologicznych zorganizowanych 

przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych 

PASE „Kapelusze Lektora V” na temat pamięci jako skarbnicy umysłu, pracy nad 

błędem i ADHD (22.01.2012r.); 

 Szkoleniach zorganizowanych przez wydawnictwa Macmillan i Oxford 

University Press na temat Nowej Podstawy Programowej, metod pracy 

z sześciolatkami oraz przygotowania uczniów do egzaminu językowego na koniec 

szkoły podstawowej od 2015r. (16 i 23.02.2012r.); 
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 Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych „Nauczyciele języków 

obcych wobec zmian zachodzących w szkole” (4godz., 26.09.2012r.); 

 Szkoleniu „Edukacja dzieci romskich w polskich szkołach” zorganizowanym 

przez Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (40godz., 2-6.07.2012r.) 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (m.in. na temat metodyki nauczania języka polskiego jako obcego 

dla dzieci romskich oraz nauczania w perspektywie etnolingwistycznej, 

komunikacji międzykulturowej, edukacji w środowisku międzykulturowym, 

kultury romskiej); 

 Szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy (6godz., 20.03.2013r.) oraz szkoleniu 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (8godz., 22.11.2014r.); 

 Projekcie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie 

Wlkp. w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 

„Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

nauczycieli województwa lubuskiego” (40 godz., 1-17.03.2013r.) 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty (na temat podstawowych pojęć 

i operacji IT, manipulowania obrazem i jego elementami, operacji na warstwach, 

tworzenia i projektowania prezentacji i ich elementów graficznych, tablic 

interaktywnych i ich narzędzi); 

 Szkoleniu poświęconemu sposobom wprowadzenia nauczania typu blended-

learning na lekcjach języka angielskiego „B-learning – let’s go for it!” 

(28.08.2013r.); 

 Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych „Nauczanie języków 

obcych w dobie przemian społecznych oraz rozwoju możliwości życia, nauki 

i pracy w Unii Europejskiej” (5 godz., 27.09.2013 r.); 

 Kursie grantowym Lubuskiego Kuratora Oświaty w ODNie w Zielonej Górze 

„Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami” (12 godz., 8-9.11.2013r.) – 

celem kursu było doskonalenie umiejętności prowadzenia indywidualnych 

i zespołowych spotkań z rodzicami. Umiejętności nabyte w czasie kursu 

umożliwiły mi nawiązanie lepszej i skuteczniejszej komunikacji z rodzicami; 

 Kursie grantowym Lubuskiego Kuratora Oświaty w ODNie w Zielonej Górze: 

„Metodyka pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie” 

(24 godz., 13, 17, 30.11 oraz 3.12.2013r.). Dzięki kursowi pogłębiłam wiedzę na 

temat mechanizmów zachowań agresywnych, poznałam metody pracy z uczniem 



5 

 

agresywnym i niedostosowanym społecznie, a także zapoznałam się 

z programami profilaktycznymi, których celem jest przeciwdziałanie agresji 

w środowisku szkolnym; 

 Kursie grantowym Lubuskiego Kuratora Oświaty w ODNie w Zielonej Górze 

„Stosowanie multimedialnych urządzeń w dydaktyce przedmiotowej” (12 godz., 

20-21.09.2013r.). Kurs pozwolił mi poznać nowoczesne urządzenia cyfrowe oraz 

różnorodne sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej i darmowych zasobów 

w Internecie do prowadzenia zajęć; 

 Konferencji metodycznej zorganizowanej przez wydawnictwo Pearson pt. 

„Stories that supports success” (dotyczącej klas młodszych - na temat 

indywidualizacji procesu nauczania  sześcio- i siedmiolatków, technik 

wspomagających efektywne zarządzanie grupą uczniów na I etapie edukacyjnym, 

metod pracy opartych na historyjkach, bajkach, opowiadaniach) oraz „How to 

challenge young teens today and develop their linguistic skills for sprawdzian 

szóstoklasisty tomorrow” (dotyczącej klas starszych - na temat efektywnego 

przygotowania uczniów do części językowej sprawdzianu szóstoklasisty przy 

jednoczesnym rozwoju ich kompetencji komunikacyjnych, skutecznych metod 

diagnozowania postępów oraz monitorowania stopnia gotowości uczniów do 

sprawdzianu, technik pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach i trudnościach 

w uczeniu się  (4.02.2014r.); 

 Cyklu wykładów zorganizowanych przez wydawnictwo Oxford University Press 

dla nauczycieli szkół podstawowych klas I-III „Oxford Explorers: Teaching the 

Whole Child” oraz klas IV-VI „Team up for the Best results” (5.02.2014r.); 

 Konferencji metodycznej zorganizowanej przez wydawnictwo Macmillan pt. 

„Tiger at large... on managing whole-class learning” (na temat indywidualizacji 

działań dydaktycznych w klasach I-III o dużej liczebności, planowania jako 

skutecznej strategii zapobiegania niewłaściwym zachowaniom uczniów na lekcji 

j. obcego) oraz „Slowly but surely – a process approach to sixth graders’ 

Sprawdzian” - odnośnie do klas IV-VI na temat potencjalnych źródeł trudności 

wynikających ze struktury sprawdzianu szóstoklasisty oraz technik 

wspomagających ucznia w ich przezwyciężaniu, rozwijania umiejętności 

językowych i kognitywnych w kl. IV-VI jako fundamentu przygotowania do 

Sprawdzianu na koniec klasy VI (14.02.2014r.); 

 Szkoleniu z inicjatywy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 

dotyczącemu Sprawdzianu Szóstoklasisty od 2015r. (17.03.2014r.); 

 Kursie na kierowników wycieczek (10 godz., 13.04.2014r.); 
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 Szkoleniach zorganizowanych przez wydawnictwa Macmillan pt. „Listen 

carefully! Teaching with the exam ahead” i Oxford University Press odnośnie 

(16.02.2012r. i 23.02.2012r.) na temat: 

o analizy Nowej Podstawy Programowej pod kątem wymagań końcowych 

na II etapie kształcenia i przygotowania uczniów do egzaminu 

językowego na koniec szkoły podstawowej od 2015r., podstawowe 

założenia sprawdzianu szóstoklasisty,  

o metod pracy z sześciolatkami podczas lekcji w dużych klasach, 

o rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu jako kluczowej sprawności 

językowej w kl. IV-VI, 

o elementów gry i zabawy w nauczaniu gramatyki na II etapie 

edukacyjnym, 

o technik wspomagających motywację ucznia do nauki języka angielskiego 

oraz wprowadzania struktur gramatycznych z wykorzystaniem elementów 

kinestetycznych na II etapie edukacyjnym, 

o realizacji komunikacyjno-funkcjonalnych celów kształcenia jako 

podstawowego warunku osiągnięcia pożądanej kompetencji językowej, 

o sposobów łagodnego przejścia pomiędzy I i II etapem edukacyjnym. 

Efekty: 

 Zdobyłam nowe wiadomości i umiejętności w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

 Wzbogaciłam swój warsztat pracy w kwestii przygotowania uczniów do 

Sprawdzianu Szóstoklasisty 2015 z języka angielskiego. 

 Poszerzyłam umiejętności wychowawcze służące efektywnemu radzeniu sobie 

z uczniami w klasie. 

 Uatrakcyjniłam zajęcia poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń 

i zasobów internetowych. 

5. Przeprowadzenie analizy własnej pracy nauczycielskiej, określenie mocnych 

i słabych stron działalności. 

a) Przygotowałam pisemne sprawozdania oraz omówiłam osiągnięcia z dyrektorem 

szkoły (czerwiec 2012r. i 2013r.). 

b) Przeprowadziłam analizę efektów pracy dydaktycznej poprzez ogląd osiągnięć 

uczniów (czerwiec 2012., czerwiec 2013r.). Opracowałam nowe metody pracy 

z uczniami (np. zadania dodatkowe o różnym stopniu trudności), umożliwiając 

im osiągnięcie lepszych wyników. Słabsi uczniowie uczęszczali na prowadzone 

przeze mnie zajęcia wyrównawcze. Oprócz wsparcia ze strony nauczyciela 

danego przedmiotu duży nacisk również kładłam na systematyczną pracę w domu 

i monitorowanie postępów ucznia w szkole. 
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c) Dwukrotnie otrzymałam Nagrodę Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

wychowawczej (15.10.2012r. i 14.10.2013r.). 

6. Organizacja warsztatu pracy. 

d) Sprawowałam opiekę nad gabinetem językowym (gabinet 201C). 

Przygotowywałam klasowe gazetki okolicznościowe, plakaty dydaktyczne do 

nauki języka angielskiego, prezentowałam największe atrakcje w krajach 

anglojęzycznych (tzn. Travel Corner), a także prace uczniów dotyczące 

najciekawszych miejsc w wybranych krajach anglojęzycznych podczas realizacji 

projektów plastycznych „Miś Paddington i jego walizka pełna przygód”. 

e) Pozyskałam nowe pomoce dydaktyczne do nauczania języka angielskiego, m.in. 

duże, kolorowe plansze gramatyczne i leksykalne, pomoce okołopodręcznikowe 

(książki nauczyciela, płyty CD, poradniki językowe, oprogramowanie do tablicy 

interaktywnej, multimedialne CD-ROMy), słowniki polsko-angielskie. 

f) Systematycznie opracowywałam rozkłady materiału dla poszczególnych klas 

i poddawałam analizie przedmiotowy system oceniania. 

7. Doskonalenie umiejętności prowadzenia lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych, 

współpraca z opiekunem stażu. 

a) Oprócz przygotowywania zajęć hospitowanych przez opiekuna stażu, o których 

wspomniałam w punkcie 1.2, przeprowadziłam również kilkakrotnie zajęcia, 

które były obserwowane przez dyrektora oraz przez wicedyrektora szkoły. 

b) Opracowałam innowację pedagogiczną Blended Learning jako wykorzystanie 

nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV-VI, 

która po zatwierdzeniu przez Lubuskiego Kuratora Oświaty (kwiecień 2012r.) 

jest nieprzerwanie realizowana od września 2012r. Jest ona odpowiedzią na 

nieustanny postęp technologiczny, wskutek którego szkolnictwo również próbuje 

iść z duchem czasu i stosować nowoczesne rozwiązania w edukacji, w tym w 

nauce języków obcych. Blended-learning (tzw. nauczanie komplementarne/ 

mieszane) to innowacyjne połączenie dwóch metod nauczania: tradycyjnego 

z nowoczesnym nauczaniem elektronicznym (tzw. e-learning). Takie podejście 

rozszerza spektrum działania nauczyciela, dając mu niezliczone możliwości 

wykorzystywania różnorodnych źródeł oraz materiałów nie tylko na 

zaplanowanych w szkole zajęciach, ale także po nich. Dzieci mogą swobodnie 

z nich korzystać dzięki zaprojektowanej specjalnie w tym celu platformie e-

learningowej FunEnglish, a także zaprojektowanej i prowadzonej przeze mnie 

stronie internetowej www.jezykangielskiwsp1.wordpress.com. 

Efekty: 

 Wdrożyłam uczniów do korzystania z nowoczesnych metod uczenia się 

języka angielskiego. 
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 Uatrakcyjniłam proces nauczania i uczenia się języka angielskiego, 

wzbogacając go o nowe metody aktywne i narzędzia multimedialne. 

 Uczniowie doskonalili swoją sprawność językową (rozwijali słownictwo, 

umiejętność czytania ze zrozumiem, słuchania ze zrozumieniem). 

 Uczniowie utrwalili i rozszerzyli znajomość struktur gramatycznych 

i zasobów leksykalnych poznanych na lekcjach, 

 Wdrożyłam uczniów do samodzielnego uczenia się w domu i samodzielności 

w zdobywaniu wiedzy oraz śledzenia swoich postępów na osobistym profilu 

użytkownika, gdzie są wyświetlane wszelkie statystyki, tj. poziom, 

doświadczenie, energia oraz liczba rozwiązanych zadań na platformie. 

 Efektywnie wykorzystywałam umiejętności komputerowe uczniów 

w zakresie posługiwania się zasobami sieci internetowej (w tym platformy e-

learningowej). 

 Uatrakcyjniłam tradycyjne zajęcia poprzez uzupełnianie ich treściami 

z platformy e-learningowej i Internetu. 

8. Ewaluacja wewnątrzszkolna. 

a) W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 prowadziłam w wybranych klasach IV-VI 

przedmiotową ewaluację głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem w języku 

angielskim. Na podstawie comiesięcznego sprawdzania umiejętności czytania 

wysunęłam następujące wnioski. Uczniowie w stopniu zadowalającym opanowali 

te dwie umiejętności. 10% uczniów czyta bezbłędnie z doskonałym zrozumieniem 

czytanego tekstu (na ocenę celującą). Ponad jedna trzecia dzieci czyta i rozumie 

bardzo dobrze dany tekst, a jedna czwarta czyta dobrze. Około 20% uczniów 

czyta z dostateczną poprawnością i zrozumieniem. Należy zauważyć, że 

umiejętność głośnego czytania powinna być w dalszym ciągu rozwijana i 

utrwalana na następnych etapach edukacji, gdyż może ulec pogorszeniu na skutek 

braku ćwiczeń. 

b) W roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyłam w pracach szkolnego zespołu 

ewaluacyjnego. Ewaluację zainicjowała dyrektor szkoły zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja została przeprowadzona w Obszarze 1: 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły, a dokładniej dotyczyła Wymagania 1.3 – 

Uczniowie są aktywni, chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole, są 

samodzielni w podejmowaniu różnych aktywności. Głównym celem tej ewaluacji 

było pozyskanie wiedzy o aktywności uczniów i ich zaangażowaniu na zajęciach 

obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz analiza sposobów motywowania uczniów 

przez nauczycieli do podejmowania aktywności na rzecz własnego rozwoju 

i rozwoju szkoły. Wspólnie z powołanym zespołem zajmowałam się badaniem 
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wykorzystywania przez nauczycieli metod aktywizujących na lekcjach. Jako 

narzędzia badawcze wykorzystałam ankiety, obserwacje i rozmowy w formie 

wywiadu. W ramach tego zadania obserwowałam zajęcia innych nauczycieli pod 

względem zastosowania metod aktywnych w procesie nauczania i ankietowałam 

uczniów, którzy  oceniali atrakcyjność zajęć. W badaniu uczestniczyło 75 dzieci 

(dwie klasy V i dwie klasy VI). Na podstawie przeprowadzonych ankiet 

dowiedziałam się, że: 

o Około 70% uczniów twierdziło, że lekcje w szkole są interesujące 

i ciekawie prowadzone przez nauczycieli. Natomiast 28% dzieci 

odpowiedziało negatywnie.  

o Największą popularnością cieszyły się zajęcia informatyki i wychowania 

fizycznego.  

o Uczniowie lubią zajęcia, które łączą się z ich osobistymi 

zainteresowaniami (36% uczniów). Jednak ważne jest to, w jaki sposób 

nauczyciel prowadzi lekcje (ciekawe prowadzenie lekcji – 41,33%, brak 

nudy – 41,33%). Kluczowa jest również rola nauczyciela – 33,33% 

uczniów wskazuje jego osobę jako powód sympatii do danego przedmiotu.  

o Najbardziej preferowanymi metodami aktywizującymi przez uczniów są: 

praca w grupach – 61,33%, dyskusja – 36%, pokaz, doświadczenie, 

eksperyment – 33,33% oraz wykonywanie projektu – 18,67%. Na 

dalszych miejscach znajdują się: burza mózgów, mapa myślowa – 12% 

oraz inscenizacje i dramy – 9,33%. 

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnątrzszkolnej wspólnie z zespołem 

ewaluacyjnym wysunęłam wnioski końcowe: 

o Korzystanie z odpowiednich pomocy dydaktycznych, w tym 

nowoczesnych technologii w postaci m.in. prezentacji multimedialnych, 

filmów, itp. oraz stosownych metod aktywizujących, może w znaczący 

sposób wpłynąć na poprawę not uczniów, wzrost zainteresowania 

pozornie nudnymi i trudnymi przedmiotami, a tym samym na poprawę 

wyniku sprawdzianu.  

o Ulubione metody pracy, tj. praca w grupach, dyskusja, pokaz, 

doświadczenie, eksperyment powinny być jak najczęściej 

wykorzystywane na zajęciach. 

   Efekty: 

 Określiłam priorytety i niezbędne zmiany w warsztacie pracy nauczycieli. 

 Zdiagnozowałam oczekiwania uczniów względem sposobu prowadzenia 

zajęć oraz metody, które w ich oczach, są najatrakcyjniejsze i wpływają na 

wzrost zainteresowania przedmiotem. 
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 Dzięki tym ewaluacjom doskonaliłam swoje umiejętności dokonywania 

analizy wyników ankiet, obiektywnej obserwacji zajęć prowadzonych 

przez innych nauczycieli oraz wzrosła moja świadomość różnych 

czynników, odgrywających dużą rolę w procesie nauczania. 

9. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. 

a) Przygotowałam do publikacji na gorzowskiej stronie kuratoryjnej Przykład 

Dobrej Praktyki na bazie organizowanego przeze mnie Międzyszkolnego 

Konkursu z Języka Angielskiego „Master of English” (http://www.ko-

gorzow.edu.pl/przykady-dobrej-praktyki/1850-2013-01-17-06-44-55). 

Przedsięwzięcie w postaci konkursu promującego wiedzę i umiejętności z języka 

angielskiego jest interesującą formą pogłębiania wiedzy. Uczniowie mieli 

możliwość porównania swoich umiejętności z rówieśnikami, spotkania się 

w gronie osób zainteresowanych językiem angielskim oraz zdobycia cennej 

i praktycznej nagrody w postaci bezpłatnego rocznego kursu tego języka 

w szkole językowej. Wpłynęło to na podniesienie poziomu kształcenia 

językowego, co było widoczne w wyższych ocenach z przedmiotu. Stanowiło też 

wzbogaconą formę pracy z uczniem zdolnym. Więcej o tym konkursie w punkcie 

4.2. 

b) Aktywnie uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. 

Byłam współorganizatorką rady pedagogicznej na temat stosowania metod 

aktywizujących na lekcjach w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej wspomnianej 

w punkcie 1.8. Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam i przedstawiłam 

prezentację multimedialną dotyczącą wykorzystania metody projektu na lekcji 

języka angielskiego, m.in. przy pomocy Misia Paddingtona, bohatera 

zaczerpniętego z brytyjskiej literatury dziecięcej (2.11.2011r.). Na zakończenie 

ewaluacji wewnętrznej byłam również odpowiedzialna za przedstawienie jej 

wyników na radzie pedagogicznej, co też uczyniłam wraz opiekunem stażu 

(26.06.2012r.)  

c) Zaprezentowałam swoją innowację pedagogiczną z języka angielskiego 

„Blended-learning jako wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu 

języka angielskiego w klasach IV-VI” na konferencji poświęconej 

„Innowacyjności w pracy nauczyciela jako przykładowi dobrej praktyki” 

zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Urzędzie Miasta w Żarach 

(15.03.2013r.). 

d) Dwukrotnie sprawowałam opiekę na praktykami pedagogicznymi studentek 

II roku filologii angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego (05-30.09.2011r. oraz 

28.04.-30.05.2014.)  

http://www.ko-gorzow.edu.pl/przykady-dobrej-praktyki/1850-2013-01-17-06-44-55
http://www.ko-gorzow.edu.pl/przykady-dobrej-praktyki/1850-2013-01-17-06-44-55


11 

 

e) Przeprowadziłam lekcję pokazową „A bear called Paddington” („Miś zwany 

Paddingtonem)  (3.11.2011r.) w ramach międzyszkolnego projektu zrzeszającego 

nauczycieli języka angielskiego. Głównym celem było nauczanie języka 

angielskiego poprzez popularyzację tego bohatera brytyjskiej literatury 

dziecięcej. 

f) Zorganizowałam lekcję otwartą dla grona pedagogicznego z wykorzystaniem 

tablicy interaktywnej pt. „Sports”– (14.10.2013r.) oraz lekcje okolicznościowe 

(np. o Halloween – 31.10.2013r., Easter (Wielkanoc) – 14.04.2014r.). 

g) Przeszkoliłam nauczycieli z bloku językowego na temat zmian w Sprawdzianie 

Szóstoklasisty od 2015r. i przekazałam wytyczne, o których się dowiedziałam 

podczas szkolenia zorganizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 

w Zielonej Górze (17.03.2014r.). 

h) Zorganizowałam praktyczne warsztaty dla nauczycieli na temat wykorzystywania 

tablicy interaktywnej na lekcjach (4.04.2014r.). 

Efekty: 

 Podzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, 

wzbogacając ich warsztat pracy. 

 Zainspirowałam ich do korzystania z nowoczesnych technologii na innych 

przedmiotach. 

 Udoskonaliłam swoje umiejętności interpersonalne oraz sposoby prowadzenia 

lekcji otwartych i szkoleń przed gronem pedagogicznym. 

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, 

PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH. 

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. 

a) Przez cały okres stażu sprawowałam funkcję wychowawcy klasowego. Zetknęłam 

się z różnymi postawami, zachowaniami i problemami m.in.: z problemami 

wieku dojrzewania, wyalienowaniem i wykluczeniem z grupy rówieśniczej, 

rywalizacją, agresją i autoagresją. 

b) Zacieśniłam współpracę z rodzicami. Zapoznałam się z ich problemami, którymi 

są, np. bezrobocie, alkoholizm, rozbite rodziny, bieda, niewydolność 

wychowawcza, brak aspiracji edukacyjnych, bezradność społeczna, egocentryzm 

dzieci z zamożnych domów, roszczeniowość). Wskazywałam rozwiązania 

w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza z dziećmi sprawiającymi kłopoty 

wychowawcze, współpracowałam z pedagogiem szkolnym i psychologiem. 

Działania dokumentowałam w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszycie 

wychowawcy. 
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c) W roku szkolnym 2012/2013 opracowałam Plany Działań Wspierających i Karty 

Indywidualnych Potrzeb Ucznia dla uczniów z opinią z poradni psychologiczno-

pedagogicznej. W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 w zespole nauczycieli 

(którego byłam koordynatorem jako wychowawca) przygotowałam Indywidualny 

Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczennicy z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Jako wychowawca wspólnie z pedagogiem objęłam 

opieką ucznia ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową oraz uczennicę z 

obustronnym niedosłuchem. 

2. Podejmowanie działań zmierzających do integracji zespołu klasowego. 

a) Zorganizowałam wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Fabryki Czekolady 

w Hornow, Planetarium w Cottbus i parku w Branitz w Niemczech 

(12.06.2012r.). 

b) Współorganizowałam wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Parku 

Dinozaurów w Kleinwelka (12.06.2013r.). 

c) Współorganizowałam trzydniową Zieloną Szkołę do Karpacza i jego okolic (29.-

31.05.2014r.) 

d) Uczestniczyłam wraz z wychowankami w różnych formach kultury, wyjściach do 

kina, teatru, np. w przedstawieniu teatralnym „Księga Dżungli” (13.03.2012r.). 

e) Sprawowałam opiekę nad wychowankami podczas licznych szkolnych wydarzeń 

i klasowych imprez (apele okolicznościowe, kiermasze świąteczne, bale 

karnawałowe itp.).  

f) Inicjowałam spotkania klasowe po lekcjach (wyjścia na plac zabaw lub do 

kawiarni na lody). 

3. Pielęgnowanie w wychowankach przywiązania do tradycji. 

a) W każdym roku szkolnym inicjowałam i organizowałam klasowe imprezy 

okolicznościowe związane ze świętami i tradycjami:  

o Dzień Chłopca (4.10.2011r., 10.10.2012r., 30.09.2013r.), 

o andrzejki (29.11.2011r., 29.11.2012r., 25.11.2013r.), 

o mikołajki (6.12.2011r., 6.12.2012r.),  

o Wigilia klasowa (20.12.2013r.), 

o Dzień Kobiet (8.03.2012r., 8.03.2013r., 6.03.2014r.), 

o Dzień Dziecka (1.06.2012r.). 

4. Prowadzenie działań wychowawczych opartych na systemie wartości określonym 

w Programie Wychowawczym Szkoły. 

a) W ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego podstawowym 

zadaniem było dla mnie zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, 

problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego 
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uczniów, a także refleksja nad współczesnymi problemami społecznymi, 

cywilizacyjnymi i ekonomicznymi młodych ludzi. Bardzo często to sami 

uczniowie informowali mnie, jakie tematy chcieliby dodatkowo poruszyć, co 

realizowałam w ramach godzin wychowawczych. 

b) Przez trzy lata opracowywałam i realizowałam roczny planu pracy wychowawcy 

klasy uwzględniający cele Programu Wychowawczego szkoły oraz tematykę 

godzin wychowawczych. 

c) W pracy wychowawczej przeprowadzałam różne zadania mające na celu 

integrację klasy, motywowanie uczniów do nauki, zachęcenie dzieci do 

aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie agresji wśród wychowanków, 

wskazywałam sposoby radzenia sobie ze stresem itp. Moje działania 

wychowawcze były realizowane w oparciu o Szkolny Program Profilaktyczny 

i Szkolny Program Wychowawczy. 

d) W roku szkolnym 2012/2013 wspólnie z uczniami brałam aktywny udział 

w realizacji zadań w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła – 

Bezpieczny Uczeń. Jako wychowawca klasy realizowałam zadania powierzone mi 

przez szkolnych koordynatorów. Projekt miał na celu, m.in. podnieść poziom 

bezpieczeństwa w szkole i poza nią, przeciwdziałać agresji oraz zjawiskom 

patologicznym, pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości oraz rozwijaniu 

odpowiedzialności wśród dzieci. 

e) Zachęciłam swoich wychowanków do udziału konkursie w ramach program 

edukacyjnego “Znajdź właściwe rozwiązanie” zorganizowanym przez Miejską 

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żarach. Prace dzieci na temat zapobiegania 

paleniu tytoniu wśród uczniów zostały złożone. Czekamy na rozstrzygnięcie 

konkursu (maj 2014r.). 

f) Przygotowywałam uczniów do udziału w happeningu “Stop uzależnieniom” 

zorganizowanym przez Urząd Miejski oraz Miejską Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

g) Sporządzałam sprawozdania z realizacji Szkolnego Planu Wychowawczego 

w latach 2011/2012 i 2012/2013. 

Efekty i wnioski: 

 Moje działania wpłynęły na integrację zespołu, na lepsze poznanie się i wzajemne 

zrozumienie. 

 Przygotowując wspólnie spotkania klasowe, angażując się w ich organizację, 

uczniowie uczyli się odpowiedzialności za siebie i innych. 

 Wzbogaciłam swój warsztat wychowawczy o nowe metody i formy pracy 

z dziećmi. 
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III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 

I KOMUNIKACYJNEJ. 

1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej, komunikacyjnej, 

komputerowej oraz zasobów Internetu. 

a) Komputerowo opracowywałam materiały dydaktyczne według własnego 

pomysłu, prowadziłam lekcje z ich wykorzystaniem, a także przy pomocy tablicy 

interaktywnej. 

b) Wzięłam udział w warsztatach „Wykorzystanie technologii Web 2.0 w nauczaniu 

języka obcego” i systematycznie wdrażałam nowoczesne technologie na 

zajęciach języka angielskiego. 

c) Zamieszczałam – we współpracy z nauczycielem informatyki – teksty 

okolicznościowe związane z kulturą anglojęzyczną własnego autorstwa, 

fotorelacje z imprez językowych na stronie internetowej szkoły www.sp1.zary.pl. 

d) Od 26.11.2012r prowadzę swój autorski blog językowy 

(www.jezykangielskiwsp1.wordpress.com), na którym zamieszczam relacje 

z imprez, ciekawostki językowe, zadania dodatkowe, linki do ciekawych gier 

w Internecie, teksty okolicznościowe (związane ze świętami, np. Halloween, 

Świętem Dziękczynienia, Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, itp.) i inne 

informacje związane z nauką języka angielskiego.  

e) Od stycznia 2013r. pracuję w dzienniku elektronicznym Librus, wypełniając 

wszelkie niezbędne informacje. 

f) Wzięłam udział w projekcie: Rozwój umiejętności w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego, o którym 

była mowa w punkcie 1.4.  

g) Pod koniec powyższego kursu podeszłam do egzaminu informatycznego 

i otrzymałam Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (European 

Computer Competence Certificate) potwierdzający posiadanie kompetencji 

zdefiniowanych w standardzie ECCC Moduł: PI M4 Multimedia w dydaktyce na 

poziomie 98% punktów (17.03.2013r.). 

h) Ukończyłam kurs grantowy Lubuskiego Kuratora Oświaty w ODNie w Zielonej 

Górze: „Stosowanie multimedialnych urządzeń w dydaktyce przedmiotowej”. 

i) Od 2012r. wykorzystuję na lekcjach platformę e-learningową FunEnglish.pl jako 

innowacyjną metodę nauczania języka angielskiego. To interaktywna platforma 

dla dzieci, której podstawowym założeniem jest nauka języka na odległość przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Kurs  jest zbudowany z czterech 

typów multimediów: filmy, fotolekcje, gry edukacyjne oraz piosenki. Te jak 

http://www.jezykangielskiwsp1.wordpress.com/
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i inne możliwości, jakie daje platforma, stanowią doskonałe uzupełnienie lekcji 

języka angielskiego. 

Dzięki niej zachęciłam uczniów do e-learningu, czyli uczenia się na odległość 

przy użyciu komputera i Internetu. Dzieci mają możliwość rozwiązywania 

zleconych przeze mnie zadań na platformie, doskonalenia swoich umiejętności 

językowych. Platforma umożliwia mi stały kontakt z nimi, mogę śledzić ich 

poczynania lub pomagać, jeśli sobie z czymś nie radzą.  

Otrzymałam certyfikat za udział w projekcie „FunEnglish.pl w szkole” za 

wdrażanie platformy e-learningowej na lekcjach języka angielskiego. Jest on 

przyznawany szkołom zapewniającym swoim uczniom dostęp do nowoczesnych 

technologii i najwyższej jakości multimediów.  

W roku szkolnym 2012/2013 w ogólnopolskim rankingu szkół korzystających 

z tej platformy nasza szkoła zajęła 1. miejsce w województwie lubuskim 

i jednocześnie 9. miejsce w Polsce. W sumie na nauce języka uczniowie spędzili 

628 godzin 32 minuty 37 sekund. Średni czas spędzony na nauce angielskiego 

wynosił 3 godziny 9 minut 31 sekund. W roku szkolnym 2011/2012 moja 

uczennica Adriana Kopeć znalazła się w trójce najaktywniejszych użytkowników 

Fun English z całej Polski. 

j) Wykorzystuję na lekcjach języka angielskiego nowoczesne multimedialne metody 

nauczania. Zajęcia są prowadzone przy użyciu laptopa, ekranu elektrycznego, 

projektora i tablicy interaktywnej. Dzieci zdobywają nowe wiadomości 

i umiejętności dzięki materiałom przygotowanym w programie do tablicy 

interaktywnej Smart Notebook 11, prezentacjom typu PowerPoint, 

multimedialnym CD-ROMom dostarczającym dodatkowych zadań, gier 

i piosenek. Na każdej lekcji korzystam z oprogramowania Hot Spot Interactive 

Classroom, które uatrakcyjnia tok prowadzonych zajęć. Dzięki temu 

oprzyrządowaniu uczniowie mają dodatkowe wsparcie wzrokowe, ponieważ 

widzą rozwiązywane interaktywnie zadania zaczerpnięte z ich podręcznika na 

ekranie lub na tablicy interaktywnej. Korzystałam również z voki.com (programu 

do tworzenia mówiących awatarów, które po właściwym zaprojektowaniu mówią 

do uczniów po angielsku). 

Efekty: 

 Relacjonowałam zorganizowane przeze mnie przedsięwzięcia na stronie internetowej 

szkoły, tworząc jej pozytywny wizerunek w sieci oraz wzbogaciłam ofertę szkoły 

i przyczyniłam się do jej promocji. 

 Nabyłam wiedzę informatyczną umożliwiającą planowanie własnej pracy, 

gromadzenie i opracowywanie materiałów lekcyjnych. 
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 Doskonaliłam umiejętności: pracy z różnymi programami komputerowymi, 

oprogramowaniem i narzędziami multimedialnymi, a także tworzenia własnej strony 

internetowej. 

 Wykorzystałam nowoczesny sprzęt multimedialny, co pozytywnie wpłynęło na 

motywację i zaangażowanie uczniów na lekcjach. 

IV. 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) Wykonywałam zadania wynikające nie tylko z zakresu moich obowiązków, ale 

również czynności dodatkowe. Pracowałam w różnych zespołach zadaniowych 

i na bieżąco wykonywałam powierzone mi obowiązki. Poniżej przedstawię te, 

które dały mi najwięcej satysfakcji, przyczyniły się do mojego rozwoju 

zawodowego, ale przede wszystkim podniosły jakość pracy szkoły. 

b) Współpracowałam z nauczycielami języków obcych. Wspólnie z nimi 

opracowałam rozkłady materiały,  roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły w zakresie języków obcych, przedmiotowy system oceniania, 

sprawozdania i inne ważne dokumenty. Uczestniczyłam w spotkaniach tzw. bloku 

językowego, na których dyskutowaliśmy o trudnościach w nauczaniu języka 

obcego, dzieliliśmy się doświadczeniem w ich przezwyciężaniu, omawialiśmy 

lekcje otwarte, dzieliliśmy się informacjami dotyczącymi różnych dostępnych 

form dokształcania, a także pomysłami na przeprowadzenie ciekawych lekcji, itp. 

c) Pełniłam funkcję członka komisji egzaminacyjnych podczas Sprawdzianu 

Szóstoklasisty (4.04.2013r.), Egzaminu Gimnazjalnego (część matematyczno-

przyrodnicza) w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach 

(25.04.2012r., 24.04.2013r., 24.04.2014r.) oraz egzaminów klasyfikacyjnych dla 

uczniów. 

d) Pracowałam w zespole nauczycieli nad zaktualizowaniem Szkolnego programu 

profilaktyki. 

e) Byłam protokolantem rady klasyfikacyjnej po I semestrze 2013/2014. Byłam 

również członkiem Komisji Wniosków podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych. 

 

2. Bogacenie osobowości uczniów poprzez rozwijanie ich zdolności intelektualnych 

i społecznych. 
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a) Uczestniczyłam w międzyszkolnym projekcie popularyzującym przygody Misia 

Paddingtona, który przez miesiąc przebywał na lekcjach języka angielskiego 

w Szkole Podstawowej nr 1, a relacja z jego pobytu została zamieszczona 

w towarzyszącej mu kronice podróży (październik 2011r.). Projekt zrzesza 

nauczycieli języka angielskiego w Polsce i Europie, który pomaga uczyć dzieci w 

żywy i atrakcyjny sposób poprzez wykorzystanie postaci z literatury dziecięcej. 

W trakcie wizyty Misia Paddingtona dzieci poznały jego historię opisaną przez 

Michael’a Bond’a, a także uczyły się nowego słownictwa z gier i filmów 

animowanych. Po wyjeździe Misia Paddingtona klasy VI wzięły udział w 

szkolnym projekcie „Paddington bear and his suitcase full of adventures” (Miś 

Paddington i jego walizka pełna przygód) mającym na celu popularyzację wiedzy 

na temat krajów anglojęzycznych (listopad 2011r.). 

b) W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 zachęciłam uczniów do wzięcia 

udziału w kilku edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Językowego (grudzień 

2011r., marzec-kwiecień 2012r., grudzień 2012r., kwiecień 2013r.) na platformie 

e-learningowej Fun English. Z różnych edycji do finałów ogólnopolskich 

zakwalifikowali się: Adriana Kopeć i Adam Pawłow, Aleksandra Onuchowska, 

Klaudia Olak, Klaudia Olbryś, Agata Homik, Klaudia Strochalska, Aleksander 

Czajka i Kinga Kłobut. 

c) W trakcie stażu zainicjowałam i trzykrotnie samodzielnie zorganizowałam 

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego „Master of English” dla uczniów 

klas IV-VI żarskich szkół podstawowych (26.04.2012r., 10.04.2013r., 

9.04.2014r.). Aby konkurs był atrakcyjny i na wysokim poziomie, nawiązałam 

współpracę ze Szkołą Języków Obcych „Świat Języków” w Żarach oraz 

Wydawnictwem Macmillan, które zgodziły się ufundować nagrody rzeczowe 

(słowniki, readersy, fiszki do nauki angielskiego i inne atrakcyjne upominki), a 

także nagrodę główną - rok bezpłatnej nauki języka angielskiego w Szkole 

Języków Obcych „Świat Języków” w Żarach. W walce o tytuł Mistrza 

Angielskiego uczestnicy musieli popisać się nie tylko wiedzą gramatyczno-

leksykalną, ale również umiejętnościami w zakresie słuchania i czytania ze 

zrozumieniem w języku angielskim. W I edycji do konkursu przystąpiło siedem 

szkół podstawowych. Zwyciężczynią została reprezentantka Szkoły Podstawowej 

nr 1, Adriana Kopeć. Do II edycji zgłosiło się pięć szkół, a wygrała Zofia Wojtyś 

ze Szkoły Podstawowej nr 8. Podczas tegorocznej edycji o tytuł mistrza 

angielskiego rywalizowali uczniowie z sześciu szkół. Wygrał Miłosz Mistuń ze 

Szkoły Podstawowej nr 2. Od trzech lat konkurs cieszy się niesłabnącym 

powodzeniem i wzbudza zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli. 
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d) Zachęciłam uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka 

Angielskiego w Słuchaniu ze Zrozumieniem “The Bat Kid” (24.11.2011r.). 

Najlepszą uczennicą w tym konkursie okazała się Klaudia Olak, zdobywając 

największą liczbę punktów i nagrodę książkową. 

e) W każdym roku stażu współorganizowałam Potyczki Językowe „English is fun” 

dla klas VI w ramach Dnia Otwartego SP 1 (21.03.2012r., 21.03.2013r., 

20.03.2014r.) 

f) Motywowałam do samodzielnej pracy uczniów i przygotowywałam ich do 

udziału w muzycznych przeglądach piosenki:  

o Regionalnym Konkursie Piosenki Angielskiej „Singing is fun” w Zielonej 

Górze (22.11.2011r. oraz 27.11.2013r.), w trakcie którego wystąpiły 

Agata Homik, Klaudia Olak i Martyna Wójtowicz oraz Gabriela 

Rubczyńska. 

o Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej w Żarach (25.05.2012r.), w którym 

udział wzięły Klaudia Chmielewska, Agata Homik, Klaudia Strochalska. 

o Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Żarach (1.05.2014r.), solistką w tym 

konkursie była Gabriela Rubczyńska. 

g) Dwukrotnie współorganizowałam apel z okazji Europejskiego Dnia Języków 

Obcych promujący naukę języków obcych przez całe życie (25.09.2013r. 

i 26.09.2012r.) Podczas apelu można było się przekonać, że języki łączą ludzi. 

Europejski Dzień Języków został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku 

jako festiwal językowej różnorodności. Jest to także okazja, żeby przekonać się, 

że nauka języków obcych może być świetną zabawą i fascynującą przygodą. EDJ 

podkreśla znaczenie uczenia się języków przez całe życie, w szkole i poza nią, a 

także uświadamia, jak wiele korzyści przynosi człowiekowi nauka języków 

obcych.  Można to robić na wiele sposobów, np. poprzez uczenie się wierszy, 

piosenek, oglądanie filmów, wyjazdy zagraniczne czy współpracowanie z innymi 

szkołami. 

h) Dwukrotnie zorganizowałam w naszej szkole Tydzień Języka Angielskiego (18.-

22.03.2013r. i 17.-21.03.2014r.), którego celem była popularyzacja nauki języka 

angielskiego oraz wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. W ramach tego 

przedsięwzięcia odbyły się:  

o Saint. Patrick’s Day (dzień św. Patryka – patrona Irlandii) – dzieci 

poznały genezę tego święta oraz słownictwo związane z tą uroczystością; 

o Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla klas IV-VI, tj. o Wielkiej 

Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz 
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Australii (19.03.2013r., 21.03.2014r.). Gabriela Wyszyńska wygrała 

w 2013r., a Adam Pawłow w 2014r.; 

o Projekty plastyczne: „My American dream” (wybrane atrakcje turystyczne 

w USA), „Around the British Isles” (co warto zwiedzić w Wielkiej 

Brytanii i Irlandii). Uczniowie przygotowywali swoje projekty, 

a następnie przedstawiali swoje prace w klasie; 

o English frenzy – poszukiwania najciekawszego sloganu promującego 

naukę języka angielskiego. Najciekawsze hasła wymyśliła Kinga Piekut: 

„Ucz się angielskiego, bo Ci się w życiu przyda do wszystkiego.” 

„Aby się porozumieć – warto język obcy umieć.” 

„Ucz się angielskiego zawsze i wszędzie, a w życiu łatwiej Ci będzie.” 

„Angielski potrzebny jest podczas podróży, więc jego nauka dobrze Ci służy.” 

„Gdy nauczysz się angielskiego, to zrozumiesz każdego.” 

o English is fun – potyczki z języka angielskiego dla uczniów klas VI 

w ramach Dnia Otwartego SP 1; 

o Bingo Master – wiosenny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 

II. Laureatką tego konkursu została Martyna Góra. 

Efekty: 

 Rozbudziłam wśród uczniów zainteresowanie językiem angielskim 

i motywowałam ich do nauki. 

 Przyczyniłam się do podniesienia poziomu umiejętności językowych uczniów, do 

poszerzania wiedzy. 

 Pomagałam im w przezwyciężaniu własnych słabości językowych i zachęcałam 

do wytrwałej pracy nad sobą. 

 Doskonaliłam i wzbogaciłam formy pracy z uczniem uzdolnionym. 

 Rozwijałam talenty językowe i muzyczne uczniów. 

 Przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły, promocji szkoły na 

terenie miasta poprzez organizację imprez międzyszkolnych 

 Kształtowałam wśród uczniów poczucie własnej wartości i wiary we własne 

możliwości. Uczyłam jak radzić sobie ze stresem, sukcesem i porażką. 

3. Wdrażanie uczniów do pracy na rzecz szkoły. 

a) Zachęcałam uczniów do współpracy, m.in. przygotowali oni i prezentowali 

w moim gabinecie swoje projekty, np. związane z krajami anglojęzycznymi 

i miejscami wartymi odwiedzenia w tychże krajach, prace o słynnych 

sportowcach, aktorach. 

b) Przygotowywałam wspólnie z uczniami okolicznościowe gazetki z okazji świąt 

anglojęzycznych (m. in. Halloween, Christmas, Easter, St. Patrick’s Day). 
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c) W roku szkolnym 2013/2014 uczennice z mojej klasy były zaangażowane 

w działalność Samorządu Uczniowskiego. Starałam się wspierać ich działania, 

np. organizację różnych imprez szkolnych (m.in. dyskoteki, pocztę 

walentynkową, akcje charytatywne itp.). Zachęcałam również inne osoby z klasy 

do pomocy dziewczynkom z SU. 

4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 

a) Prowadziłam zajęcia wyrównywania wiedzy z języka angielskiego dla klas II, IV 

oraz VI (w roku szkolnym 2011/2012). 

b) Realizowałam na zajęciach swoją innowację pedagogiczną dla klas IV i VI 

(w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014), o której była mowa w punkcie 1.7b. 

5. Współorganizacja i uczestnictwo w imprezach międzyszkolnych oraz różnego 

rodzaju konkursach. 

Uczestniczyłam w przygotowaniu lub byłam organizatorem konkursów 

wymienionych w punkcie 4.2. Od początku mojej pracy dydaktycznej bardzo dużą 

uwagę przywiązywałam do organizacji konkursów i zachęcałam uczniów do 

aktywnego zdobywania wiedzy poprzez udział  w nich. 

6. Starania o spójność działań wychowawczych szkoły i rodziców. Diagnozowanie 

postaw i oczekiwań rodziców i uczniów. 

a) Kilkakrotnie przeprowadzałam pedagogizację rodziców podczas zebrań  

uwzględniając bieżące problemy wychowawcze. Dotyczyły one: sposobów 

motywowania do nauki w domu; komunikacji na linii rodzic-dziecko, jak emocje 

wpływają na zachowania dzieci (7.11.2012r., 19.03.2013r., 15.05.2013r.). 

b) Przeprowadziłam pedagogizację rodziców podczas zebrania wspólnie 

z psychologiem na tematy: jak rozmawiać z dziećmi w wieku dojrzewania i jak 

przeciwdziałać trudnym zachowaniom (16.12.2013r.). 

c) Chcąc rozwiązać problem konfliktów klasowych, nawiązałam współpracę 

z pedagogiem i psychologiem, którzy na moją prośbę przeprowadzili cykl spotkań 

dla uczniów. Z mojej inicjatywy dwoje uczniów sprawiających duże problemy 

wychowawcze zostało objętych kontraktem podpisanym między nimi 

a wychowawcą, pedagogiem i rodzicami, który zobowiązywał ich do poprawy 

zachowania na lekcjach. Kontrakt, jako narzędzie wychowawcze, wspiera ucznia 

w nauce właściwego zachowania. Uczniowie byli monitorowani pod względem 

swojego postępowania na wszystkich lekcjach i przerwach poprzez tzw. karty 

zachowania, które były wypełniane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. 

Rodziców natomiast zobowiązałam do częstszych wizyt i przekazywałam 

informacje zawarte w kartach zachowania. Ustaliłam krótkoterminowe cele dla 
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uczniów i w przypadku poprawy zachowania byli oni nagradzani. Kontrakt 

pozwolił mi zmotywować zarówno dzieci jak i rodziców do pracy nad sobą, 

nawiązać bliższą współpracę oraz wzmocnić pozytywne wzorce u dzieci 

przejawiających agresywne zachowania. 

d) Dwóch uczniów weszło w konflikt z prawem, stąd też wspólnie z pedagogiem 

opracowałam opinie o uczniach do sądu. Współpracowałam z policją i kuratorem 

rodzinnym. W wyniku wyroku sądowego jeden z uczniów został skierowany na 

psychoterapię w świetlicy terapeutycznej PROMYK. 

e) Przygotowałam również opinie do sądu na temat uczniów w sprawach 

rozwodowych lub dla kuratorów rodzinnych. 

f) Na moją prośbę pedagog szkolny przeprowadził w klasie serię lekcji 

poświęconych odrzucaniu osób słabszych, integracji zespołu klasowego, a także 

sposobach radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym. 

g) Byłam również w stałym kontakcie z pedagogiem i psychologiem, z którymi 

wymieniałam  informacje o stanie zdrowia i predyspozycjach psychofizycznych 

moich uczniów lub niepokojącej absencji na zajęciach niektórych z nich. Starałam 

się wyciągać z tego wnioski do indywidualnej pracy dydaktycznej. Jeżeli była taka 

potrzeba, przekazywałam uwagi i wskazówki innym nauczycielom. Wspólnie 

z pedagogiem przeciwdziałałam zachowaniom destrukcyjnym wśród uczniów, 

przejawom agresji oraz autoagresji. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w cyklu 

spotkań ze specjalistą do spraw uzależnień. 

h) Diagnozowałam potrzeby i oczekiwania rodziców wobec wychowawcy poprzez 

przeprowadzenie ankiet na początku każdego roku szkolnego. Na ich podstawie 

byłam w stanie określić: pożądaną częstotliwość spotkań z wychowawcą oraz 

preferowaną formę kontaktu, formę pomocy, jakiej rodzice potrzebują od 

wychowawcy (wychowawczą, dydaktyczną lub psychologiczną), a także tematy 

pedagogizacji, jakie interesują rodziców. 

i) Wielokrotnie brałam udział jako wychowawca w spotkaniach z rodzicami 

uczniów sprawiających problemy wychowawcze wraz z pedagogiem szkolnym 

oraz dyrektorem. Sama również spotykałam się indywidualnie z rodzicami, gdy  

nie mogli być  na zebraniach, w przypadku niepowodzeń szkolnych lub 

niewłaściwych zachowań ich dzieci. 

j) W trakcie pełnienia funkcji wychowawcy sprawowałam dyżur wychowawcy dla 

rodziców mojej klasy dwa razy w tygodniu przez cały okres stażu. 

Efekty: 

 Zauważyłam, że należy wymagać od rodziców stanowczych działań 

w przypadku niestosownych zachowań ich dzieci podczas pobytu w szkole 

i poza nią.  

 Udzielałam rodzicom rad na temat czasu poświęconego nauce i zabawie 

w domu, metod radzenia sobie z nieodpowiednim zachowaniem dzieci. 
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V. 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, dydaktycznej oraz aktów 

prawnych. 

a) W praktyce nauczyciela języka angielskiego oraz w pracy wychowawczej 

i dydaktycznej wykorzystywałam zdobytą wiedzę, studiując literaturę wskazaną 

na kursach doskonalących wymienionych w punkcie 1.4. 

b) Literatura pedagogiczna stanowi dla mnie źródło pomysłów, rozwiązań czy 

wskazówek, jak postępować w trudnych sytuacjach. Z tego powodu wielokrotnie 

korzystałam, korzystam i na pewno będę korzystać z tego typu książek. Bardzo 

pomocne w pracy wychowawczej okazały się, m.in.: 

 „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole” oraz „Jak mówić, 

żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” 

autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish; 

 „Sztuka rozwiązywania konfliktów” Davida J. Liebermana; 

 „Spójrz inaczej” Andrzeja Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej; 

 „50 sposobów jak radzić sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach” Stanley 

Shapiro; 

 „Poradnik dydaktyczny: Godziny Wychowawcze” Barbary Bleja-Sosny, 

Jadwigi Oporskiej i Marii Składanowskiej; 

c) Własny warsztat dydaktyczny doskonaliłam, dzięki następującym pozycjom: 

 „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych” pod redakcją Marty 

Bogdanowicz i Marioli Smoleń; 

 „Dyslexia in the English Classroom” Anny Butkiewicz i Katarzyny 

Bogdanowicz; 

 „Learning Teaching. The Essential guide to English Language Teaching” 

Jima Scrivenera; 

 “Metoda projektów w nauczaniu języków obcych” Małgorzaty Niemiec-

Knaś;  

 „Metodyka nauczania języków obcych” Hanny Komorowskiej 

 „Psychology and the Teacher” Dennis’a Child’a 
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 „Principles of Language Learning and Teaching” oraz „Teaching by 

principles: an Interactive Approach to Language Pedagogy” H. D 

Brown’a 

 „The Practice of English Language Teaching” Jeremy Harmer’a;  

d) W pracy dydaktycznej często korzystałam ze źródeł internetowych m.in.:  

o www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en 

o www.teachingenglish.org.uk 

o www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

o www.funenglish.pl 

o  www.macmillan.pl 

o www.tablice.net.pl 

o www.exchange.smarttech.com 

o www.pearson.pl/angielski 

o www.elt.oup.com 

o www.ore.edu.pl 

o www.odn.zgora.pl 

o www.ko-gorzow.edu.pl 

o www.edunews.pl 

o  i inne. 

Efekty: 

 Wymienione powyżej pozycje pomogły mi wzbogacić wiedzę i umiejętności, poznać 

nowe metody pracy i dostosować je do indywidualnych potrzeb uczniów, 

 Dzięki literaturze wprowadziłam wiele ciekawych rozwiązań na lekcjach, pomogła mi 

ona rozwiązać wiele problemów pedagogicznych (np. problemy z dyscypliną 

w niektórych klasach, z brakiem motywacji wśród uczniów czy z efektywnym uczeniem 

się).  

2. Poznawanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły. 

a) Zapoznałam się ze Statutem Szkoły, Regulaminem Pracy Szkoły, 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania z Zachowania, Programem Wychowawczym oraz innymi regulaminami 

i procedurami obowiązującymi w szkole, a także bieżącymi Zarządzeniami 

Dyrektora w celu wdrażania ich w procesie nauczania. 

b) Zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu 

oświaty, w tym: 

o Kartą Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (z późn. zm.); 

o Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późn. zm.); 

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.macmillan.pl/
http://www.elt.oup.com/
http://www.ore.edu.pl/
http://www.odn.zgora.pl/
http://www.ko-gorzow.edu.pl/


24 

 

o Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół; 

o Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych; 

o Rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 

o Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

o Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

31 sierpnia 2012r. w sprawie warunków prowadzenia działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki 

artystyczne; 

o Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 sierpnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach; 

o Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki; 

o Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

o Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania 

do użytku w szkole programów nauczania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników; 

o Rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych; 

o Ustawą  z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (z późn. zm.). 

c) Posługiwałam się przepisami o ocenianiu i promowaniu uczniów, w tym także 

w przypadku nieklasyfikowania ucznia z powodu wysokiej absencji na zajęciach.  

d) Postępowałam zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów 

podczas wycieczek i organizacji wyjazdów, wyjść itp. 

e) Posługiwałam się przepisami o pomocy psychologicznej w trakcie pracy 

z uczniami, u których zdiagnozowano specyficzne trudności w nauce. W oparciu 

o informacje zawarte w  ich opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
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dostosowałam wymagania edukacyjne z języka angielskiego do ich potrzeb 

i możliwości. 

Podsumowanie: 

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań, które realizowałam w celu uzyskania kolejnego 

stopnia awansu zawodowego. Sądzę, że podjęte przeze mnie przez cały okres stażu zadania 

zaowocowały nowymi umiejętnościami, to m.in.: 

o umiejętność świadomego planowania, organizowania i koordynowania różnych imprez, 

kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego,  

o pogłębienie wiedzy w zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym 

i strukturze prawnej systemu oświaty, 

o większe zrozumienie problemów uczniów i ich rodziców.  

Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom  oraz dostępowi do technologii informacyjnych 

mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej 

motywacji, a także motywacji uczniów. Nieustannie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności 

zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Wybierając tematykę kursów, kierowałam 

się przede wszystkim ich przydatnością na lekcjach języka angielskiego. Interesuję się również 

nowoczesnymi technologiami w nauczaniu języka angielskiego. Uczestniczenie w tego typu szkoleniach 

dało mi możliwości wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach. Pogłębiałam wiedzę również na 

płaszczyźnie wychowawczej. 

W trakcie stażu udało mi się zrealizować wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju 

zawodowego. Podjęłam szereg działań mających na celu wzbogacenie mojego warsztatu pracy 

i unowocześnienie metod nauczania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach. 

Nauczyłam się planować swoją pracę, następnie analizowałam skuteczność zastosowanych metod, 

a w razie potrzeby modyfikowałam je w celu uzyskania lepszych efektów. W swojej pracy 

wychowawczej uwzględniałam problemy środowiska lokalnego -  cywilizacyjne i społeczne. Uważam, 

że staż w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia moich kompetencji zawodowych jako 

nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy. 

 

 


