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§ 7 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek 

wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi 

 
Doskonalenie swoich 
umiejętności i poszerzanie 
wiedzy. 
 

 
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 
oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:  

▪ rady szkoleniowe, 
▪ kursy doskonalące,  
▪ konferencje metodyczne,  
▪ warsztaty i in.  

 
Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych 
nauczycieli. 
 
Studiowanie literatury metodycznej i prasy branżowej. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 

 

 
Bogacenie rzeczowego 
warsztatu pracy. 

 
Tworzenie bazy pomocy dydaktycznych (scenariuszy, kart 
pracy, gier interaktywnych). 
 

 
Cały okres 

trwania stażu 

 

 
Praca w zespołach 
zadaniowych. 

 
Udział w pracach zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji 
wewnętrznej oraz innych zespołów powołanych przez dyrektora. 

 
Cały okres 

trwania stażu 
 

 

 
Współpraca przy organizacji 
uroczystości i imprez 
przedszkolnych. 

 
Współorganizowanie imprez przedszkolnych z okazji zabawy 
choinkowej, Światowego Dnia Ziemi, Dnia Babci i Dziadka, Dnia 
Matki, Dnia Dziecka i innych. 
 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 



 

Promocja placówki. 

 
Publikowanie na przedszkolnej stronie internetowej artykułów o 
tematyce terapeutycznej, relacji z pracy logopedycznej.  
 

Udział w konkursach zewnętrznych. 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 

 

§ 7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi 

 
Rozpoznawanie 
problemów rozwojowych 
i środowiskowych oraz 
potrzeb dzieci; 
uwzględnianie ich w 
planowaniu pracy. 

 
Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z rodzicami. 
 
Własna obserwacja i ocena poziomu funkcjonowania dzieci, ich 
możliwości i potrzeb psychofizycznych w sytuacjach 
przedszkolnych. 
 
Współpraca z nauczycielami w celu rozpoznawania problemów 
dzieci. 
 
Dobór odpowiednich form i metod pracy, dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb dzieci.  
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 
Obserwacja i diagnoza 
dzieci w zakresie 
opanowania umiejętności. 

 
Analiza dokumentacji, opinii i orzeczeń oraz zastosowanie 
informacji do planowania pracy z dzieckiem. 
 
Analiza skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
zakresie prowadzonej terapii. 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 



 
Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 

 
Analizowanie orzeczeń i opinii poradni oraz sporządzanie 
wymaganej dokumentacji. 
 
Opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych 
oraz ewaluacja podjętych działań. 
 
Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów zgodnie z 
zaleceniami. 
 
Konsultowanie działań ze specjalistami (psychologiem, 
pedagogiem, terapeutą SI i in.). 
 
Opracowywanie dokumentów dla poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 

 

§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi 

 
Doskonalenie w zakresie 
stosowania metod 
aktywizujących. 

 
Studiowanie literatury metodycznej dotyczącej stosowania 
metod aktywizujących w pracy nauczyciela-logopedy. 
 
Udział w warsztatach muzyczno-ruchowych (logorytmika). 
 
Obserwacja sposobów wykorzystania metod aktywizujących na 
zajęciach otwartych u innych nauczycieli. 
 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 



 
Prowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem 
różnorodnych metod 
aktywizujących. 

 
Stosowanie metod aktywizujących opartych na działaniu, 
przeżywaniu, poznawaniu: 
- burza mózgów, 
- gry dydaktyczne, 
- zabawy paluszkowe, 
- kodowanie, 
- pedagogika F.Froebla, 
- memory, 
- bingo, 
- gry karciane i inne.  
 
Sporządzenie pomocy dydaktycznych do pracy metodami 
aktywizującymi. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 

 

§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do 

doskonalenia warsztatu pracy 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi 

 
Sporządzenie i zastosowanie 
narzędzi ewaluacyjnych. 

 
Opracowanie kwestionariuszy i ankiet, wdrożenie ich do 
współpracy z rodzicami. 
 
Sporządzanie narzędzi ewaluacyjnych (arkusz analizy 
skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
zakresie terapii logopedycznej). 
 
Zdobywanie informacji w czasie rozmów z rodzicami, innymi 
nauczycielami. 

 

Cały okres trwania 
stażu 

 

 



 
Dokonywanie analizy prowadzonych zajęć z wykorzystaniem 
narzędzi ewaluacyjnych skierowanych do dzieci (tarcza 
strzelnicza, buźki, kosz i walizka i in.). 
 

 
Sprawdzanie efektywności 
działań. 

 
Dokonywanie autorefleksji dotyczącej własnej pracy.  
 
Obserwacja postępów dzieci w nauce i zachowaniu.  
 
Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych. 
 

 

Cały okres trwania 
stażu 

 

 

 
Współpraca z opiekunem 
stażu. 
 

 
Analiza przygotowanego planu rozwoju zawodowego.  
 
Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego.  
 
Opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowywanie 
materiałów dydaktycznych.  
 
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora, 
omawianie ich i wdrażanie wniosków do dalszej pracy. 
 
Dokonywanie zmian w działaniach stażowych w wyniku 
monitorowania realizacji planu rozwoju. 
 

 
wrzesień 2021 

 
koniec stażu 

 
 

Cały okres trwania 
stażu 

 
Zgodnie z 
przyjętym 

harmonogramem 
 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi 

 
Dzielenie się z nauczycielami 
wiedzą zdobytą podczas 
szkoleń oraz własnymi 
zasobami. 
 

 
Udostępnienie samodzielnie opracowanych materiałów 
metodycznych dotyczących wspierania rozwoju mowy 
przedszkolaków - „Bank pomysłów”. 
 
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. 
 
Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. 
 
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z 
jego realizacji w Internecie.  
 

 
Cały okres 

trwania stażu 
 
 
 
 
 
 
 

X 2021 
VI 2024 

 

 

 
Działania w ramach pracy 
Rady pedagogicznej. 

 
Przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN. 
 
Wygłoszenie referatu na temat „Rozwoju mowy dziecka”.  
 
Opracowanie i przedstawienie wyników i wniosków dotyczących 
ewaluacji wewnętrznej. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 

 

 



§ 7 ust. 2 pkt 6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych 

problemów społecznych i cywilizacyjnych 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi 

 
Współpraca z instytucjami 
działającymi na rzecz oświaty i 
opieki. 
 

 
Realizacja zadań we współpracy z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną. 

 
Cały okres 

trwania stażu 
 

 

 
Prowadzenie działań 
profilaktycznych. 
 
 

 
Prowadzenie zajęć profilaktycznych: 
- Logorytmika dla smyka – wspieranie mowy dzieci 3-letnich, 
- Migusie – język migowy dla dzieci słyszących. 
 
Udział w ogólnopolskiej akcji „Kocham słyszeć”. 
 

 
Cały okres 

trwania stażu 
 
 

Rok szkolny 
2021/2022 

 

 
Wspieranie rodziców w 
zakresie prawidłowego rozwoju 
mowy ich dzieci. 

 
Prowadzenie gazetki informacyjnej.  
 
Organizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców.  
 
Stworzenie padletu o tematyce logopedycznej.  
 
Organizowanie indywidualnych konsultacji.  
 

 
Cały okres 

trwania stażu 
 

 

 
Działalność charytatywna. 
 

 
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie 
przedszkola i przez instytucje zewnętrzne. 
 

 
Cały okres 

trwania stażu 
 

 

 

 



§ 7 ust. 2 pkt 7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy 

społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel 

odbywał staż 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi 

 
Stosowanie przepisów 
oświatowych. 

 
Analiza aktów prawnych dotyczących funkcjonowania szkoły 
(ustawy i rozporządzenia MEiN). 
 
Systematyczne śledzenie zmian na stronie MEiN. 
 
Stosowanie postanowień ustaw i rozporządzeń oraz procedur w 
różnych sytuacjach zawodowych. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 
Stosowanie przepisów 
wewnętrznych.  
 

 
Analiza dokumentów przedszkola, zwłaszcza: 
- statut, 
- koncepcja pracy, 
- protokoły posiedzeń Rad pedagogicznych. 
 
Utrwalanie znajomości i przestrzeganie przepisów dotyczących 
BHP oraz procedur i zarządzeń. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 
Redagowanie i aktualizacja 
przepisów przedszkolnych. 
 

 
Udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentów przedszkola. 
 

 
Cały okres 

trwania stażu 
 

 

 
Realizacja zadań nauczyciela-
logopedy wynikających z 

 
Przeprowadzanie diagnozy logopedycznej. 
 
Prowadzenie zajęć logopedycznych. 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 



zapisów zawartych w 
rozporządzeniu MEN.  

 

 
Organizowanie konsultacji i porad dla rodziców. 
 
Prowadzenie działań profilaktycznych.  
 
Współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami.  
 

 

 

 

§ 7 ust. 2 pkt 8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi 

multimedialnych i informatycznych 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi 

 
Korzystanie z Internetu jako 
źródła wiedzy, informacji i 
komunikacji. 

 
Wykorzystanie stron urzędów i instytucji oświatowych jako 
źródła wiedzy o prawie oświatowym i jego interpretacji. 
 
Wykorzystanie stron i platform edukacyjnych jako źródła 
pomysłów i dobrych praktyk. 
 
Uczestniczenie w szkoleniach on-line. 
 
Korzystanie z poczty i komunikatorów do kontaktu z 
nauczycielami, rodzicami. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 

 
Wykorzystanie w pracy z 
dziećmi narzędzi 
multimedialnych. 

 
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i opracowanie 
dokumentacji przedszkolnej za pomocą technologii 
komputerowej, przesyłanie ich drogą elektroniczną. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 

 

 



Wykorzystanie w czasie zajęć z dziećmi różnorodnych narzędzi 
multimedialnych: 

▪ filmiki,  
▪ pliki muzyczne,  
▪ pokazy slajdów,  
▪ filmy edukacyjne, 
▪ tablica multimedialna i in. 

 

 
Doskonalenie w zakresie 
stosowania TIK (technologia 
informacyjna i komunikacyjna). 

 
Poznanie nowych narzędzi informatycznych i multimedialnych, 
przydatnych w pracy nauczyciela-logopedy. 
 
Stosowanie nowych programów komputerowych, poznanie 
nowych funkcji. 
 

 

Cały okres 
trwania stażu 
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