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PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
ODBYWAJĄCEGO STAŻ:

Dominika Leśniewicz-nauczyciel wychowania fizycznego

NAZWA SZKOŁY:

Gimnazjum im. Św. Jana Pawła w Nadarzynie

OPIEKUN STAŻU:

Agnieszka Haba- Czajńska

CZAS TRWANIA STAŻU:

1 września 2015 – 31 maja 2018 (2 lata i 9 miesięcy)

STOPIEŃ ZAWODOWY:

nauczyciel kontraktowy

KWALIFIKACJE:

magister wychowania fizycznego, trener piłki siatkowej

Czynności organizacyjne
Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Dowody realizacji

1.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

- Wstępna analiza własnych umiejętności i
potrzeb.
- Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sporządzenie planu rozwoju
zawodowego.

sierpień
2015

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

sierpień
2015
Plan rozwoju zawodowego.
wrzesień
2015
wrzesień
2015

2.

Dokumentowanie realizacji planu

- Gromadzenie dokumentacji.

wrzesień
2015

- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Ocena dorobku zawodowego
dokonana przez Dyrektora Szkoły.

okres stażu
czerwiec
2018

3.

Opracowanie sprawozdania
z
realizacji planu rozwoju zawodowego

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego.

czerwiec
2018

Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

DOWODY
REALIZACJI

§7 ust.1, pkt. 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze
statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołu
przedmiotowego(wychowanie fizyczne).
Zapoznanie z wynikami pracy zespołów nauczycieli uczących w danych klasach.
1. Uczestniczenie w pracach
różnych organów szkoły.

2. Współpraca ze strukturami
samorządowymi, innymi
organizacjami działającymi na
rzecz systemu edukacji, pomocy
społecznej, postępowania w
sprawach nieletnich.
3.Współpraca z pedagogiem i
psychologiem szkolnym.

4.Współpraca z rodzicami.

cały okres stażu

Protokoły
z posiedzeń
Rady Pedagogicznej

Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim ( współorganizacja uroczystości i
imprez szkolnych).
Współpraca z Radą Rodziców.

Współpraca z klubem GLKS- Gminnym Ludowym Klubem Sportowym- Nadarzyn
przy organizacji zawodów i imprez sportowych.
Współpraca z innymi szkołami w ramach projektu szkół patronackich Szkolnych
Ośrodków Sportowych – S.O.S.
Współpraca z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej-PZPS.
Współpraca z władzami gminy.

cały okres stażu

zaświadczenia ,
cały okres stażu

Systematyczne spotkania, konsultacje, pogadanki, czytanie dokumentacji
dotyczących uczniów i rozmowy o poszczególnych uczniach , wspólna analiza
przepisów prawa.

Wpisy w dzienniku
elektronicznym lub
we własnym
dzienniku.

potwierdzenie od
Dyrektora.
Notatki

Udział w spotkaniach z rodzicami – współpraca na rzecz klasy i szkoły(wspólna
praca nad ustalaniem wycieczek klasowych, imprez i uroczystości szkolnych) jako
wychowawca społeczny.
5.Współpraca z Komendą Policji i
Strażą Miejską.

2015/2016

Okres stażu
Organizowanie pogadanek i spotkań z przedstawicielami Komendy Policji i Straży
Miejskiej

Dokumentacja
opiekuna stażu.
Zapisy we własnym
dzienniczku.

§7 ust.1, pkt. 2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

1.Diagnoza własnych umiejętności.

Autoanaliza. Autorefleksja.
IX 2015

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla
nauczycieli.

3. Poszerzanie wiedzy i
umiejętności w procesie aktywnego
udziału w wewnątrzszkolnym i
zewnątrz-szkolnym doskonaleniu.

Lekcje otwarte z wychowania fizycznego.
Okres stażu

Udział w szkoleniach, kursach i konferencjach .

cały okres stażu

Ustalenie zadań
ujętych w planie
rozwoju.

Konspekty, listy
obecności.

Protokoły i
zaświadczenia

4. Aktualizowanie wiedzy.
Samodzielne studiowanie literatury
pedagogicznej, psychologicznej i
metodycznej.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych
przez opiekuna stażu i prowadzenie
zajęć w jego obecności. Obserwacja
zajęć innych nauczycieliwychowawców klas.

Studiowanie literatury fachowej i czasopism. Przeglądanie stron internetowych
dotyczących wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki
oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań
realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych – współpraca z
biblioteką szkolną.

Obserwacja(lekcje wychowawcze opiekuna stażu, wychowawców klas
sportowych ), konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.

cały okres stażu

cały okres stażu

Prowadzenie
dziennika lektur,
czasopism,
artykułów.
Scenariusze lekcji.
Zaświadczenie z
biblioteki.
Karty obserwacji,
konspekty.
Dokumentacja
współpracy z
opiekunem stażu,
adnotacje
wychowawców klas
sportowych.

§7 ust.1, pkt. 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.

Analiza przepisów
dotyczących systemu oświaty,
pomocy społecznej i
postępowania w sprawach
nieletnich w zakresie
funkcjonowania szkoły.

2. Zapoznanie się z Prawami
Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.

Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.

Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy
dydaktyczno – wychowawczej.

cały okres stażu

cały okres stażu

Zaświadczenie
opiekuna stażu.

Zaświadczenie od
Dyrektora,
pedagoga
szkolnego.
Zaświadczenie
opiekuna stażu.

§7 ust.2. pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i
dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu
zawodowego nauczycieli.
•
•
•

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu
zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela
kontraktowego:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 z późniejszymi zmianami);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.
poz.191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357);ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r.
obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na
podstawie art.9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta
Nauczyciela(Dz. U. z 2006R. Nr 97, poz.674,z późn. zm. 2)
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

IX 2015

VIII 2015
2018

Opracowanie
planu rozwoju
zawodowego.

Wniosek o
rozpoczęcie stażu.
Wniosek o
postępowanie
egzaminacyjne na
nauczyciela
mianowanego.

Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

IX 2015

2. Współpraca z opiekunem stażu.

3. Prowadzenie dokumentacji
realizacji planu rozwoju
zawodowego.

Spotkania, konsultacje, rozmowy.

cały okres stażu

Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

cały okres stażu

Obserwacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.

cały okres stażu

Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.
cały okres stażu

Plan rozwoju
zawodowego.
Konspekty,
arkusze obserwacji
lekcji, wpisy w
dzienniku.
Dokumentacja
procedury awansu
zawodowego.

Publikacja w Internecie planu
rozwoju zawodowego.

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

X. 2015

Adres lub link do
strony
internetowej.(www
..nauczyciele.mom.
pl)

4. Przygotowanie projektu
sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego.

Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją.

VI 2018

Sprawozdanie ze
stażu.

5. Zapoznanie się z dokumentacją
dotyczącą organizacji pracy szkoły.

Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 i
2017/2018 wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

6. Utworzenie własnej biblioteczki
metodyczno- przedmiotowej i
własnej bazy materiałów
dydaktycznych.

7. Dokumentowanie własnego

Zakup pomocy dydaktycznych .
Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
Przygotowanie materiałów wzbogacających salę katechetyczną.

początek roku
szkolnego

cały okres stażu

IX 2015, 2016, 2017

Protokoły
potwierdzające
udział w
spotkaniach
nauczycieli .
Materiały, pomoce
dydaktyczne.
Bibliografia.
Testy, regulaminy
konkursów.
Fotografie i
plakaty.
Prace wykonane
przez uczniów.
Programy

działania.

Przygotowanie rozkładu programów nauczania.
Przygotowanie scenariuszy lekcji, testów.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami nauczyciela
wychowania fizycznego.

nauczania.

cały okres stażu

Plany pracy,
scenariusze, testy
Dzienniki SKS.
Dziennik
elektroniczny.

8. Aktywizacja młodzieży w
kierunku sportu:

2 razy w tygodniu

Dziennik SKS.

Zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej- SKS.
Prowadzenie zajęć rozszerzonych z wychowania fizycznego- specjalizacjaprogram innowacyjny.
Zawody, wyjazd na basen, udział w imprezach rekreacyjno-sportowych.

na bieżąco
(według kalendarza
imprez
2015/2016/2017/2018

Potwierdzenie
Dyrektora szkoły.

-Organizowanie samodzielnie i we
współpracy imprez sportowych i
uroczystości szkolnych.

10. Ewaluacja metod pracy.

„Akademia siatkówki dziewcząt”- program innowacyjny.
Dokonywanie modyfikacji, korekt, planów i metod pracy.
Analiza wyników uczniów, przeprowadzenie lekcji koleżeńskich i
hospitowanych przez Dyrektora szkoły.
Uwzględnienie uwag zgłaszanych przez uczniów oraz problemów
sygnalizowanych przez rodziców.

Cały okres stażu.

Korekty w
programach
nauczania.
Wyniki testów i
sprawdzianów.
Arkusze hospitacji,
zajęć i lekcji
koleżeńskich.
Ankiety dla
uczniów.

§7 ust.2, pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb
rozwojowych i sytuacji rodzinnej
uczniów.

Kontakty z rodzicami ( indywidualne, współpraca z wychowawcami klas,
udział w zebraniach klasowych, współpraca ze szkolną Radą Rodziców ).
Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Indywidualne rozmowy z uczniem.

cały okres stażu

Adnotacje
we własnym
dzienniku.
Dziennik
elektroniczny.
Potwierdzenie
Pedagoga.

2. Uwzględnienie potrzeb
rozwojowych uczniów i
problematyki środowiska lokalnego
w swojej pracy.

Przygotowywanie uczniów do sprawdzianów, testów , turniejów i zawodów
sportowych
Udział w wycieczkach szkolnych.
Pogadanki z ciekawymi ludźmi.(Spotkanie z przedstawicielami PZPS Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Marcinem Prusem)
Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjścia do kina i teatru.

cały okres stażu

Dziennik zajęć
SKS, własny
dziennik.
Wzmianki na
stronie Gimnazjum
i gminy.
Prasa
Nadarzyńska.
Potwierdzenia
udziału.
Fotografie.
Karty wycieczek.
Zaświadczenia.
Protokół zawodów.

3. Uwzględnienie w swojej pracy
współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.

Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym
programem wychowawczym.(jako wychowawca społeczny)

Zapisy tematów w
dzienniku
elektronicznym

Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem
profilaktyki i szkolnym programem wychowawczym.
cały okres stażu

4.Przygotowanie uczniów do
udziału w turniejach i zawodach
sportowych.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.(GLKS
Nadarzyn)
Wyszukiwanie uczniów zainteresowanych udziałem w zawodach sportowych,
zachęcanie pozostałych do udziału w zawodach.
Prowadzenie zajęć SKS.
Wskazywanie uczniom zestawów ćwiczeń do samodzielnej i indywidualnej
pracy.

Potwierdzenie
opiekuna stażu.
Sprawozdania,
Zaświadczenia.
Osiągnięcia
uczniów, zestawy
ćwiczeń, strony
internetowe

§7 ust.2, pkt. 3. Umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

1.

Wykorzystanie znajomości
obsługi komputera w pracy
nauczyciela:

Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju
zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów
nauczania, testów itd.

cały okres stażu

Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z
nauczycielami i rodzicami(dziennik elektroniczny „Librus”), z klubami,
związkami sportowymi.
-Zapoznanie się z procedurami
awansu zawodowego.

-Odbycie stażu awansu
zawodowego

Poznanie ogólnych podstaw prawnych.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
Korzystanie z Internetu celem uzyskania niezbędnych informacji.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej(dot. Stopni awansu
zawodowego)
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Wykaz adresów
portali
edukacyjnych.

IX 2015

Zaświadczenie.
Potwierdzenie.

X.2015

Plan rozwoju
zawodowego.
Adres lub link
strony.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Na bieżąco

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

V-VI.2018

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju, autorefleksja,
autoanaliza.

Cała
dokumentacja
procedury awansu
zawodowego.

Potwierdzenie,
zaświadczenie,
sprawozdanie,
podziękowanie.

-Opracowanie i wdrożenie
materiałów dydaktycznych

2.

Doskonalenie
umiejętności
wykorzystania technologii
komputerowej i
informacyjnej w pracy
nauczyciela:
-Wykorzystanie na zajęciach
urządzeń multimedialnych.

IX-X 2015,2016,2017
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych SKS, programu
Szkolnych Ośrodków Sportowych-S.O.S.

Udział w kursach i szkoleniach.
Konsultacje z nauczycielami informatyki.
Stosowanie Internetu w życiu zawodowym: przygotowanie lekcji,
poszerzanie wiedzy.

Plan pracy,
dziennik SKS.

cały okres stażu

Prowadzenie lekcji i zajęć poza lekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika
multimedialnego i programów, zapoznanie uczniów ze stronami internetowymi, na
których mogą znaleźć ciekawe informacje i materiały o tematyce naukowej

Zaświadczenia.
Spis adresów
portali.
Scenariusze.

§7 ust.2, pkt. 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. Realizowanie zadań
wychowawczych w pracy z
uczniami zgodnie ze szkolnym
programem wychowawczym.

Współudział w godzinach wychowawczych i spotkaniach klasowych.
Analiza wyników w nauce.(jako wychowawca społeczny)
Uczestnictwo w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi biorącymi chętnie udział w
turniejach i zawodach sportowych.
Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą.
Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.

Wg potrzeb

cały okres stażu

Wnioski do
programu
wychowawczego
szkoły.
Protokoły z
zawodów.
Zapisy tematów w
dzienniku.
Udział w
zebraniachpotwierdzenia
opiekuna stażu.

2. Współpraca z zespołami
klasowymi i rodzicami.

Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania,
sprawdzania i oceniania uczniów.
Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w
pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o
zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież).
Rozmowy wychowawcze z uczniami.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przy
rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
Organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych, udział w
zawodach sportowych.
Wdrażanie uczniów do odpowiedzialnej i świadomej troski o rozwój
fizyczny i intelektualny. Przeprowadzanie sprawdzianów i omówienie ich
wyników.

Ankiety.
Zapisy w
dzienniku.
Adnotacje w
dzienniku
elektronicznym.
cały okres stażu

Zaświadczenia.
Wyniki
sprawdzianów.

§7 ust.2, pkt.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. Zapoznanie się z aktami
prawnymi dotyczącymi systemu
oświaty i działania szkoły.

Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS ,
Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.

na bieżąco
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2. Współtworzenie prawa
wewnątrzszkolnego i posługiwanie
się przepisami systemu oświaty,
pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach

Uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
Tworzenie planów wychowawczych, rozkładu materiału skorelowanych z
obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Praca w komisjach powoływanych w szkole.
Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.

cały okres stażu

Wniosek o
rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju
zawodowego.
Sprawozdanie.
Wniosek o
podjęcie
postępowania
egzaminacyjnego.
Zaświadczenie
opiekuna stażu.
Listy obecności.
Plany
wychowawcze,
plany pracy w
zależności od
przydziału.

nieletnich w pracy nauczyciela.

3. Współpraca z pedagogiem
szkolnym w celu udzielania
pomocy i wspomagania młodzieży
z trudnościami edukacyjnymi i
wychowawczymi.
4. Współpraca z organizacjami oraz
innymi podmiotami działającymi na
rzecz dziecka i edukacji.

Sprawozdania.
Karty wycieczek.
Fotografie.
Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań
zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.

Współpraca z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym- GLKS Nadarzyn przy
organizacji zawodów i imprez sportowych.
Współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego- ZHP-szczep ks. Jarosława
Kuśmierczyka.
Zajęcia edukacyjne w szkole: noce filmowe.
Współpraca z innymi szkołami, organizowanie wyjazdów na basen.

Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………
data i podpis dyrektora

…………………………………
podpis nauczyciela

cały okres stażu

Na bieżąco

Zaświadczenie
pedagoga
szkolnego.
Potwierdzenie z
klubu,
potwierdzenie od
Dyrektora. (akt
S.O.S.)

