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Posiadane kwalifikacje:  

 Wszechnica Mazurska w Olecku, Pedagogika- specjalność nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym 

 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika- specjalność pedagogika wczesnoszkolna 

 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą 

 

CEL GŁÓWNY: 

 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY:  

 podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy ,  

 doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,  

 doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej, 

 realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki, 

 pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi , samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

 

Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz.967 i 2245 oraz z 

2019r., poz. 730 i 1287) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni 

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r.,poz.1650) 



 

3 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I 

INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ 

  § 8 ust. 3 pkt. 1 

Lp. Działania i zadania 

nauczyciela 

Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji 

1. Poznanie procedury 

awansu zawodowego. 

 

 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa 

oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.  

 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.  

 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach                   

i konferencjach stacjonarnych i internetowych 

dotyczących awansu zawodowego.  

Na bieżąco 

Wrzesień 2019 

Cały okres stażu 

 Sformułowanie wniosku          

o rozpoczęcie stażu. 

 Plan rozwoju zawodowego.  

 Zaświadczenia. 

2. Odbycie stażu dotyczącego 

awansu zawodowego. 

 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z 

opracowanym planem rozwoju zawodowego. 

 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 

zawodowego. 

 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu 

rozwoju zawodowego. 

Wrzesień 2019 

 

Cały okres stażu 

 

Maj 2022 

 Wniosek o rozpoczęcie 

stażu. 

 Plan rozwoju zawodowego. 

 Sprawozdanie z realizacji 

planu. 

3. Przeprowadzenie analizy 

własnej pracy. 

 Obserwacja  zajęć przez dyrektora. 

 Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć. 

Cały okres stażu  Harmonogram spotkań. 

 Scenariusze zajęć. 

4. Organizowanie warsztatu 

pracy przy użyciu techniki 

komputerowej. 

 Prowadzenie dokumentacji z nadzoru 

pedagogicznego, opracowywanie dokumentów, 

sprawozdań, planów WDN, grafików, ogłoszeń z 

użyciem komputera. 

 Wykorzystywanie zasobów internetowych w 

zakresie poszukiwania nowych przepisów w 

prawie oświatowym, pomysłów na realizację 

zadań wychowawczo-dydaktycznych 

 Współtworzenie arkusza organizacji pracy 

przedszkola z użyciem internetowego programu 

Cały okres stażu 

W wyznaczonych 

terminach 

 Dokumentacja 

 Sprawozdania 
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Vulcan 

 Prowadzenie rekrutacji dzieci do placówki za 

pośrednictwem internetowego programu Vulcan 

 Obsługa i wprowadzanie danych o dzieciach, 

nauczycielach, danych dziedzinowych placówki 

do Ministerstwa Edukacji Narodowej za 

pośrednictwem  Systemu Informacji Oświatowej  

 Przesyłania i pozyskiwanie informacji z różnych 

instytucji, uzyskiwanie upoważnień, wniosków 

za pośrednictwem podpisu kwalifikowalnego e-

puap 

 Tworzenie oferty placówki, informacji, ogłoszeń 

i zamieszczanie ich na stronie internetowej 

przedszkola 

 Korzystanie z internetowych publikacji innych 

nauczycieli odbywających staż. 

5 Wykorzystanie narzędzi 

multimedialnych w pracy 

dydaktyczno-

wychowawczej 

 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli 

stażystów, kontraktowych z użyciem tabletów 

 Korzystanie z aplikacji internetowej Scratch do 

pracy z matą do kodowania 

 Przygotowywanie prezentacji, filmów, muzyki 

do zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami 

 Prowadzenie w ramach WDN warsztatów z 

użyciem prezentacji w programie Power Point 

 Zamieszczanie informacji o grupie, edytowanie 

zdjęć i filmów z podkładem muzycznym z 

wykorzystaniem programu Picasso, Photoshop, 

Magisto 

Cały okres stażu  Scenariusze zajęć 

 Zdjęcia, filmy, prezentacje 

multimedialne 

6 Komunikowanie się z 

różnymi instytucjami, 

organizacjami, klubami,  

nauczycielami za 

pośrednictwem internetu. 

 Wysyłanie zapytań ofertowych dotyczących 

nawiązania współpracy w zakresie organizacji 

szkoleń dla Rady Pedagogicznej, zakupu 

pomocy i  wyposażenia dydaktycznego, 

meblowego do placówki oraz realizacji innych 

czynności na rzecz organizacji pracy w 

przedszkolu 

Cały okres stażu  dokumentacja 
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 Wymiana informacji, ciekawych ofert, ogłoszeń i 

informacji o konferencjach 

7. Udział w różnych formach 

doskonalenia. 

 Uczestniczenie w różnych formach 

wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia 

zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje 

metodyczne, warsztaty, kursy, e-webinaria). 

 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad 

Pedagogicznych. 

 Dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami z innymi 

nauczycielami, rodzicami. 

 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej           

i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki 

własnej i portali internetowych. 

 Tworzenie własnego warsztatu pracy, 

materiałów dydaktycznych. 

 Rozwijanie zainteresowań, pasji poprzez udział 

w różnych szkoleniach, pracę w zespołach 

zadaniowych, podejmowanie nowej współpracy  

Cały okres stażu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaświadczenia 

 Materiały szkoleniowe 

 Wykaz interesujących 

książek  

 Wykaz stron 

internetowych 

 Pomoce, filmy, zdjęcia. 

 

 

 

 

 

8. Czynny udział w tworzeniu 

dokumentacji przedszkola. 

 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć. 

 Opracowanie i realizowanie planu WDN  

 Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji 

dzieci . 

 Pisanie miesięcznych planów pracy 

dydaktyczno-wychowawczej 

 Okresowe diagnozowanie osiągnięć 

edukacyjnych wychowanków. 

Cały okres stażu  Dzienniki zajęć 

 Karty obserwacji dzieci 

 Plany pracy 

 sprawozdania 

 

9. Wykorzystywanie 

nowatorskich metod i form 

pracy. 

 Stosowanie w pracy metod aktywizujących                   

i innowacyjnych  

 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, 

wystąpieniach, spartakiadach, akcjach. 

 Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, 

recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie 

przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa        

w konkursach. 

Cały okres stażu  Scenariusze zajęć 

 Zdjęcia, prace plastyczne 

dzieci 

 Dyplomy 

 Zaświadczenia 
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UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE 

ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, 

PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA 

NAUCZYCIELI; 

           § 8 ust. 3 pkt. 2 

Lp. Działania i zadania 

nauczyciela 

Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, 

wskazówki, dokumentacja 

1. Dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniem 

 Zapoznawanie nowych nauczycieli, nauczycieli 

stażystów z dokumentacją regulująca pracę 

placówki, grup przedszkolnych 

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z 

innymi nauczycielami podczas sporządzania 

planów miesięcznych, opinii o dzieciach 

wydawanych na potrzeby instytucji 

współpracujących z placówką: MOPS, PP-P 

 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela 

stażysty i kontraktowego oraz we współpracy 

z innymi nauczycielami  

 Prowadzenie obserwacji zajęć nauczycieli 

zgodnie z celem obserwacji przyjętym w 

planie nadzoru pedagogicznego na dany rok 

szkolny 

 Analizowanie wypełnianych przez nauczycieli 

arkuszy samooceny 

 Udostępnianie materiałów i pomocy 

dydaktycznych 

Cały okres stażu  Dokumentacja 

 Scenariusze zajęć 

 Zdjęcia, filmy 

2. Opublikowanie na 

przedszkolnej stronie 

internetowej ,,Planu 

rozwoju zawodowego 

nauczyciela 

mianowanego”. 

 Opublikowanie w portalu internetowym „Bliżej 

Przedszkola” zatwierdzonego planu rozwoju 

zawodowego. 

Październik/Listopad 

2019 r.  

 

 

 

 Zaświadczenie, publikacja             

w Internecie. 

 

 

3. Opracowywane                     Opublikowanie na portalu strony internetowej Cały okres stażu  Zaświadczenie, publikacja      
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i udostępnianie do 

wykorzystania przez 

innych nauczycieli 

materiałów dydaktycznych. 

„ Bliżej Przedszkola” artykułów, zdjęć, 

scenariuszy zajęć i relacji z uroczystości. 

 Udostępnianie innym nauczycielom swojego 

warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce 

dydaktyczne. 

 

 

 

w Internecie. 

 

4. Prowadzenie szkoleń           

w ramach WDN 

 Opracowanie planu WDN i sprawozdań 

półrocznych 

 Prowadzenie spotkań szkoleniowych dla 

nauczycieli zgodnie z terminarzem i tematyką 

spotkań 

 Tworzenie oferty ciekawych spotkań w ramach 

różnych form doskonalenia zawodowego 

 Wspólne planowanie, rozwiązywanie 

problemów (spotkania podczas Rady 

Pedagogicznej, spotkania w zespole 

zadaniowym WDN). 

Wrzesień/Styczeń 

Cały okres stażu 

 

 Dokumentacja 

 

5. Prowadzenie zajęć 

otwartych dla nauczycieli. 

 Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy      

z dziećmi. 

 Prowadzenie obserwacji zajęć otwartych z 

zaproszonymi gośćmi, uroczystości i imprez 

przedszkolnych pod kątem realizacji działań 

związanych z priorytetowymi kierunkami 

polityki oświatowej państwa w danym roku 

szkolnym 

Cały okres stażu 

 

 Scenariusze 

 Lista obecności nauczycieli 
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POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, 

WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH 

§ 8 ust. 3 pkt. 3 

Lp. Działania i zadania 

nauczyciela 

Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, 

wskazówki, dokumentacja 

1. 

 

Bieżące i systematyczne 

diagnozowanie potrzeb 

rozwojowych, 

edukacyjnych oraz 

zdolności dzieci  

 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i 

form pracy z uwzględnieniem różnic 

rozwojowych. 

 Obserwacja dzieci, diagnoza z uwzględnieniem 

elementów inteligencji wielorakich Howarda 

Gardnera  

 Diagnozowanie dzieci, pomoc w 

rozpoznawaniu trudności w zakresie udzielanej 

w placówce pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 Kierowanie na diagnozę specjalistyczną do 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci 

wymagających indywidualnego wsparcia 

 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich 

rodzicami. 

 Wspieranie rodziców i nauczycieli w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych poprzez 

rozmowy indywidualne, organizowane 

spotkania ze specjalistami na terenie placówki 

i poza nią 

 Organizowanie zajęć przy użyciu 

nowoczesnego sprzętu informatycznego typu 

tablet, ozobot. 

 Wykorzystanie maty do kodowania jako innej 

formy prowadzenia zajęć rozwijających 

zdolności i inteligencje dzieci 

Listopad/Maj 

Pierwsza środa miesiąca 

Cały okres stażu  

 

 

 Arkusz obserwacji  

 Wpisy do dziennika 

 Dokumentacja pracy                

z dzieckiem objętym 

pomocą psychologiczno-

pedagogiczną 

 Rejestry rozmów z 

rodzicami 

 Rejestry udzielanej 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 Scenariusze zajęć 

 Dyplomy 

 Podziękowania 
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 Prowadzenie pracy indywidualnej 

 Tworzenie sytuacji dydaktycznych, 

organizowanie ciekawych spotkań z rodzicami/ 

opiekunami w celu wzbogacenia naturalnej 

wiedzy o dziecku podczas sytuacji 

zaplanowanej przez nauczyciela, specjalistę. 

 Przygotowywanie dzieci, angażowanie 

rodziców i nauczycieli do udziału w  

różnorodnych konkursach. 

2. Kontrola i analiza 

przestrzegania przez 

nauczycieli  przepisów 

prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej 

przedszkola 

 Uzyskanie informacji na temat przebiegu 

procesu adaptacji w najmłodszej grupie 

przedszkolaków w zakresie kształtowania 

postaw społecznych, umiejętności 

uczestniczenia w życiu grupy, kształtowanie 

podstawowych umiejętności zgodnie z 

podstawą programową 

 kontrolowanie systematyczności realizacji 

indywidualnych, grupowych programów w 

bieżącej pracy z dzieckiem 

 obserwacja współpracy nauczycieli 

pracujących w grupie z nauczycielami 

specjalistami 

 prowadzenie kontroli i analizy działań 

nauczycieli oraz dokumentacji w ramach 

udzielanej w placówce pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci 

 prowadzenie kontroli dokumentacji 

pedagogicznej: dzienników, planów 

dydaktyczno – wychowawczych, planów pracy 

zespołów zadaniowych  i nauczycieli 

specjalistów, 

 prowadzenie kontroli sprawowanej opieki nad 

dziećmi podczas swobodnych zabaw, zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, spacerów, 

Listopad/Maj 

Zgodnie z terminarzem 

w planie nadzoru 

pedagogicznego 

Cały rok 

 plan nadzoru 

pedagogicznego 

 Sprawozdania 

 IPETY 

 Diagnozy wstępne i 

końcowe 

 Dzienniki zajęć 

 Plany dydaktyczno-

wychowawcze 

 Plan zespołów 

zadaniowych 

 Rejestr wyjść 

 Karty obserwacji 
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wycieczek 

 kontrolowanie terminowego i prowadzenia 

obserwacji dzieci  

3. 

 

Rozwijanie zainteresowań 

dzieci najbliższym 

otoczeniem poprzez 

szeroko rozumianą 

współpracę ze 

środowiskiem lokalnym. 

Promowanie przedszkola        

w środowisku lokalnym. 

 Organizowanie wyjazdów, wycieczek 

edukacyjnych  

 Organizowanie spotkań z przedstawicielami 

różnych zawodów 

 Organizowanie i koordynowanie imprez 

przedszkolnych 

 Zapraszanie do współpracy nowych klientów, 

podtrzymywanie, urozmaicanie współpracy z 

instytucjami na stałe wpisanymi w kalendarz 

spotkań przedszkolaka 

 Promowanie wizerunku przedszkola w 

środowisku lokalnym poprzez udział w różnego 

rodzaju projektach społecznych, 

edukacyjnych, audycjach radiowych 

 Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej 

dotyczącej działalności przedszkola oraz na 

stronie internetowej przedszkola. 

 

Cały okres stażu  Adnotacje w dzienniku 

zajęć 

 Zaświadczenia 

 Wycinki z prasy lokalnej 

 Strona internetowa 

 Scenariusze  

 Zdjęcia, filmy 
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OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, 

OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 

RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

§ 8 ust. 3 pkt. 4a 

 

Lp. Działania  i zadania 

nauczyciela 

Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, 

wskazówki, dokumentacja 

1.  Kształtowanie 

umiejętności 

autorskiego 

projektowania własnych 

działań. 

 Opracowanie i wdrożenie własnego 

programu wychowawczo-edukacyjnego 

opartego na elementach Pedagogiki 

Marii Montessori  

„Samodzielny Montessoriańczyk”. 

 Dokonanie ewaluacji wdrożonego 

programu. 

Wrzesień 2020r. 

 

 

 

 

Czerwiec 2021r. 

 

 

 Program i inna 

dokumentacja z nimi 

związana 
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WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY 

METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA 

PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO 

SPRAW PODRĘCZNIKÓW, AWPRZYPADKU NAUCZY-CIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA 

WSPÓŁPRACUJĄCEGO ZCENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ; 

§ 8 ust. 2 pkt. 4b 

Lp. Działania i zadania 

nauczyciela 

Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, 

wskazówki, dokumentacja 

1.  Pełnienie funkcji 

opiekuna  stażu. 

 Pełnienie roli opiekuna nauczyciela 

stażysty i kontraktowego 

 Przestrzeganie procedur związanych z 

awansem zawodowym, pomoc podczas 

opracowania planu rozwoju 

zawodowego i wywiązywanie się ze 

swoich obowiązków opiekuna stażu 

 Prowadzenie zajęć w obecności 

stażysty, nauczyciela kontraktowego. 

 Obserwacja zajęć prowadzonych  

przez nauczyciela stażystę. 

Cały okres stażu 

 

 

 

 Potwierdzenie współpracy            

z nauczycielem – stażystą. 

2. Pełnienie funkcji 

opiekuna praktyk  

pedagogicznych. 

 Zapoznanie praktykantki z 

dokumentacją dotyczącą pracy 

nauczyciela i dokumentami 

regulującymi prace przedszkola 

 Angażowanie praktykantki do czynnego 

uczestniczenia w zajęciach 

 Obserwacja, opiniowanie i dokonanie 

oceny zakończonej praktyki 

Cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora 

przedszkola. 

3. Tworzenie i 

koordynowanie 

projektów i akcji 

charytatywnych. 

 Współtworzenie i koordynowanie 

realizacji projektu budowy ogrodu 

edukacyjnego  „Montessoriański Ogród 

Sensoryczny” 

 Współudział w projekcie Programu 

Cały okres stażu 

 

 

 

Marzec 2020/Styczeń 2021r. 

 Dokumentacja projektowa 

 Zdjęcia, zaświadczenia 

 Dyplomy 

 Filmy 
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Interreg Litwa – Polska „Cross border 

community of understanding” 

dotyczący pozyskania funduszy 

unijnych na budowę 

Montessoriańskiego Ogrodu 

Sensorycznego 

 Koordynowanie miejskiego projektu 

sportowego na terenie przedszkola „ 

Piłkarskie przedszkolaki-Akademia 

Junior” 

 Promocja przedszkola w środowisku 

lokalnym poprzez włączenie się do 

różnego rodzaju działań  z udziałem 

organizacji pozarządowych również o 

charakterze charytatywnym  

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2019r./Czerwiec 

2020r. 

 

 

 

4. Praca w zespole 

nauczycieli. 

 Aktywny udział w spotkaniach zespołu 

nauczycieli WDN. 

 Realizacja przydzielonych zadań. 

 Współtworzenie wymaganej 

dokumentacji. 

 Przekazywanie wiadomości, dzielenie 

się zdobytymi materiałami z odbytych 

kursów, szkoleń i warsztatów. 

Cały okres stażu 

 

 Plany, sprawozdania 

 Zaświadczenia 

 

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem. 

 

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

     (data i podpis nauczyciela)             (data i podpis Dyrektora) 
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