
 
 

Plan rozwoju zawodowego 

nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o stopień 

nauczyciela mianowanego 

 
 
 

Nauczyciel: 

Ewelina Wisłocka 

 

 



Dane osobowe: 

 

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Ewelina Wisłocka 

2. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w 

Radomiu 

3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel wychowawca 

4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 

Staż: 

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. 

2. Termin zakończenia stażu:  31.05.2019 r. 

3. Opiekun stażu: Ewa Olszewska 
Cel główny: 

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
 

 
Cele szczegółowe:  

- Doskonalenie metod i form pracy własnej                                                                                  
- Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności 

przydatnych w pracy zawodowej                                                                                                      
- Podnoszenie jakości pracy placówki 

- Efektywniejsze motywowanie dzieci do twórczej pracy i rozwijania własnych 
zainteresowań 

 

 

 

  



Plan rozwoju zawodowego: 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli. 
 
 
 
 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: 

 
 

(§ 7. ust1. pt1.) 
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb 

przedszkola i środowiska lokalnego. 
 
 

Zadania  & Forma realizacji Termin realizacji Sposób realizacji 

1. 
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, 
współpraca z gronem pedagogicznym 

 
Systematycznie 

Okres stażu 

Potwierdzenie obecności 
w protokołach Rady 

Pedagogicznej 

2. 
Współpraca w przygotowaniu uroczystości 

przedszkolnych 

 
Wg potrzeb placówki 

Okres stażu 

Potwierdzenie 
współorganizacji w 

postaci zdjęć 
 

Adnotacje na stronie 
internetowej przedszkola 

3. 
Prowadzenie grupowych zajęć z języka 

angielskiego 

Raz w tygodniu (we 
wszystkich grupach 

wiekowych) 

Scenariusze zajęć 
Plany miesięczne 

Wpisy do dzienników 
Zdjęcia z zajęć 

4. 
Prowadzenie grupowych zajęć rytmiczno-

tanecznych oraz gimnastycznych 

Systematycznie 
Okres stażu 

Wpisy do dzienników 
Zdjęcia z zajęć 

5. 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

programowych w oparciu o wybrane programy 
wychowania przedszkolnego zgodnie z      

aktualną podstawą programową 

Okres stażu/ w 
uzgodnieniu z 
dyrektorem 

Scenariusze zajęć 
Plany miesięczne 

Wpisy do dziennika 
Zdjęcia z zajęć 

 
 
 
  



( § 7. ust 1. pkt 2.) 
Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej 

wiedzy i umiejętności zawodowych. 
 
 

Zadania & Forma realizacji Termin realizacji Sposób realizacji 

1. 
Podnoszenie i poszerzanie kwalifikacji 

zawodowych 
 

Podjęcie i ukończenie studiów 
podyplomowych na kierunku Edukacja 

Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Studium 
Doskonalenia Kadr Oświatowych w 

Radomiu 

 
Okres stażu 

 
 
 

Czerwiec 2017 

 
Zaświadczenia, dyplomy 

 
 
 

Dyplom ukończenia studiów 

2. 
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez 

uczestniczenie w formach doskonalenia 
zawodowego (kursy, warsztaty metodyczne 

 dotyczące pedagogiki wczesnoszkolnej,  
wychowania przedszkolnego oraz  

nauczania języka angielskiego) 

Okres stażu Zaświadczenia 
Potwierdzenia 

3. 
Samodzielne pogłębianie wiedzy                     

i umiejętności zawodowych poprzez lekturę 
o tematyce pedagogicznej oraz 

dydaktycznej w zakresie nauczania języka 
obcego (angielskiego) oraz wychowania 

przedszkolnego a także informacji 
czerpanych z portali i serwisów 

edukacyjnych 

 
Okres stażu 

 
Wykaz pozycji/ 

stron internetowych 
 

Notatki własne 

 

 
 

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

 

Zadania & Forma realizacji Termin realizacji Sposób realizacji 

1. 
Analiza dokumentacji. 

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 
r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli 
- Karta Nauczyciela 

- Ustawa o systemie oświaty 
- Obowiązujące Rozporządzenia MEN 

związane z pracą nauczyciela przedszkola 

 
 

Okres stażu 

 
Notatki własne 

Zbiór przeanalizowanych 
dokumentów 

 
 
 
 
 



2. 
Udział w konferencjach, kursach związanych 

z prawem oświatowym 

 
Okres stażu 

 
Zaświadczenia 

Potwierdzenie obecności 

3. 
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne 

studiowanie stron internetowych MEN 

 
Okres stażu 

 
Wykaz stron internetowych 

Wydruk artykułów 

 
 

(§ 7. ust2. pkt1.) 
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, analizowania                                                                     

i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych 
korekt  w tym działaniu. 

 
 

Zadania Forma realizacji Termin 
realizacji 

Sposób realizacji 

1. 
Poznanie procedury 

awansu zawodowego 

- Analiza dokumentów 
prawnych 

- Śledzenie stron 
internetowych MENiS 

Wrzesień 2016 
 

Okres stażu 

Plan rozwoju 
zawodowego 

Wydruki dokumentów 

2. 
Dokumentowanie 

przebiegu stażu 

- Opracowanie planu rozwoju 
zawodowego 

- 2łożenie wniosku o 
rozpoczęcie stażu 

- Systematyczne gromadzenie 
dokumentów: programów, 

dyplomów itd.; 
- Sporządzenie sprawozdania z 

realizacji planu rozwoju 
zawodowego 

- Złożenie wniosku o wszczęcie 
postępowania kwalifikacyjnego 

Wrzesień 2016 
 

Wrzesień 2016 
 
 

Okres stażu 
 

Czerwiec 2019 
 
 

Czerwiec 2019 

Dokumentacja 
przebiegu stażu 

3. 
Nawiązanie 

systematycznej 
współpracy z 

opiekunem stażu 

- Przygotowanie planu rozwoju 
zawodowego 

- Omówienie zasad współpracy, 
ustalenie terminów spotkań z 

opiekunem (zawarcie 
kontraktu) 

- Obserwowanie zajęć 
prowadzonych przez opiekuna 

stażu 
- Prowadzenie zajęć w 

obecności opiekuna stażu 
- Prowadzenie zajęć w 
obecności dyrektora 

- Określenie mocnych                 
i słabych stron własnej 

Wrzesień 2016 
 

Wrzesień 2016 
 
 
 

Raz w 
semestrze 

 
Raz w 

semestrze 
 
 
 
 

Plan rozwoju 
zawodowego 

 
Terminarz spotkań 

Kontrakt 
 

Scenariusze zajęć 
 
 
 
 
 
 
 
 



działalności 
-  Przygotowanie sprawozdania 

z realizacji planu rozwoju 
zawodowego 

 
 
 

Czerwiec 2019 

 
Sprawozdanie 

4. 
Doskonalenie                  

i tworzenie własnego 
warsztatu pracy 

- Opracowanie materiałów                   
i pomocy dydaktycznych, w 

tym do zajęć z języka 
angielskiego 

 
- Stosowanie w procesie 

dydaktycznym aktywnych 
metod nauczania 

 
- Stosowanie nowoczesnych 
metod pracy - wykorzystanie 

multimediów 
 

- Organizowanie zajęć 
otwartych 

 
 

- Opublikowanie planu rozwoju 
zawodowego w Internecie/ na 

stronie internetowej 
Przedszkola 

- Publikacja scenariuszy zajęć     
i własnych pomocy 

dydaktycznych na portalach, 
forach i stronach www o 

tematyce edukacyjnej / na 
stronie internetowej 

Przedszkola 

Na bieżąco 
 
 
 
 

Systematycz-
nie 

 
 
 
 
 
 

Okres stażu 

Materiały/pomoce 
 

Scenariusze zajęć 
 
 

Potwierdzenie przez 
opiekuna 

stażu/dyrektora 
 
 
 

Wpisy do dziennika 
Potwierdzenia 

dyrektora 
 
 
 

Strona internetowa 
Przedszkola 

5. 
Tworzenie bazy 

lokalowo – sprzętowej 

- Zakup nowych pomocy 
dydaktycznych 

- Tworzenie i gromadzenie 
własnych pomocy 

dydaktycznych 
- Dbanie o estetykę                                  

i  funkcjonalność sali zajęć. 
- Współpraca z pracownikami 

placówki w tworzeniu 
dekoracji sezonowych i 

scenografii imprez 

Okres stażu Zgromadzone pomoce 
 
 
 
 
 

Zdjęcia 

6. 
Uczestniczenie w 
różnych formach 

doskonalenia 
zawodowego 

- Warsztaty metodyczne 
- Kursy doskonalące 
- Czytanie literatury 

pedagogicznej 
- Śledzenie stron 

Okres stażu  Zaświadczenia 
Potwierdzenia 

 



podnoszących 
kompetencje                   
i umiejętności 

internetowych 

 
(§ 7. ust 2. pkt 2.) 

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych wychowanków, problematyki 
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 

 

Zadania Forma realizacji Termin 
realizacji 

Sposób realizacji 

1. 
Poznanie sytuacji 
wychowanków. 
Diagnozowanie 

środowiska rodzinnego 

- Obserwacja dzieci podczas zabaw 
i zajęć 

- Rozmowy z dziećmi 
- Kontakty z rodzicami / zebrania z 

rodzicami 
- Konsultacje z innymi 

nauczycielami 

Okres stażu Notatki 
Podsumowania 

roczne 
Sprawozdania z 

zebrań 
Potwierdzenia 

współpracy 

2. 
Diagnozowanie                  

i rozwijanie 
zainteresowań dzieci 

- Obserwacja 
- Rozmowy z rodzicami                              

i dziećmi 
- Organizowanie zajęć na 

interesujące dzieci tematy 

Na bieżąco Notatki 
 

Adnotacje w 
dzienniku zajęć 

 

3. 
Współorganizowanie 

wycieczek po najbliższej 
okolicy: wyjścia do parku, 

biblioteki, apteki, 
muzeum, itp. 

- Odwiedzanie miejsc użyteczności 
publicznej / instytucji 

 
Okres stażu 

Zdjęcia 
 

Wpisy do 
dziennika 

 

4. 
Przygotowanie 
 uroczystości 

przedszkolnych 

- Współorganizowanie imprez 
przedszkolnych 

(Dzień Niepodległości, Święto 
Niezapominajki, Dzień Matki                        

i Ojca, Dzień dziecka, itp.) 

Okres stażu 
 

Wg potrzeb 
placówki 

Scenariusze 
Wpisy do 
dziennika 

Zdjęcia 

3. 
Ochrona przed 
zagrożeniami 

cywilizacyjnymi                              
i naturalnymi 

 

- Zapoznanie dzieci z sygnałami 
alarmowymi 

-Bezpieczne korzystanie z urządzeń 
powszechnego użytku 

- Uświadamianie dzieci o 
szkodliwości niezdrowego 

odżywiania 
i konsumpcyjnego stylu życia 

 
Okres stażu 

Zdjęcia   
 

 Publikacje na 
tablicy 

informacyjnej dla 
rodziców      

4. 
Realizowanie zadań 

wychowawczych w pracy 
z dziećmi 

- Realizacja Podstawy Programowej 
oraz 

Programu wychowania 
przedszkolnego 

Okres stażu Zapisy w dzienniku 
 

Potwierdzenie     
opiekuna/ 
dyrektora 



(§ 7 ust. 2 pkt 3) 
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

 

Zadania Forma realizacji Termin 
realizacji 

Sposób realizacji 

1. 
Opracowanie                                 

i wykonywanie 
środków dydaktycznych 
w pracy dydaktyczno- 

wychowawczej 
  przy użyciu techniki 

komputerowej. 

- Przygotowywanie materiałów 
pomocniczych, kart pracy  przy użyciu 
zasobów internetowych i za pomocą 

programów komputerowych 
- Tworzenie prezentacji 

multimedialnych                                            
i wykorzystywanie ich na zajęciach 

Okres stażu 
 
 
 

Opracowane 
materiały 

 
Scenariusze zajęć 

 
 

2. 
Użycie technologii 
multimedialnych w 
pracy dydaktyczo-

wychowawczej 

- Korzystanie podczas zajęć z różnych 
sprzętów 

elektronicznych (tablica multimedialna, 
komputer, radio CD) 

Okres stażu Scenariusze zajęć 
 

Zdjęcia z zajęć 
Zapisy w 
dzienniku 

3. 
 Wykorzystanie 

internetu jako źródła 
pomysłów w pracy 

nauczyciela 
oraz źródła informacji z 

zakresu metodyki, 
dydaktyki, przepisów 
dotyczących systemu 

oświaty i awansu 
zawodowego. 

- Korzystanie z  komputerowych 
programów edukacyjnych, np. 
Cheeky Monkey, Captain Jack 

 i serwisów internetowych dla dzieci, 
np. 

 www.oup.com 
www.funzonetreetops.pl 

- Korzystanie z portali edukacyjnych, 
np. www.men.gov.pl, www.menis.pl, 

www.literka.pl, www.profesor.pl,   
www.kids-pages.com 
www.anglomaniacy.pl 

Okres stażu Scenariusze zajęć 
 

Zapisy w 
dzienniku 

 
 

Wykaz stron 
internetowych 

4. 
Użycie technologii 
komputerowej do 

prowadzenia 
dokumentacji 
przedszkolnej 

- Przygotowanie scenariuszy zajęć, 
planów miesięcznych 

- Przygotowanie wszelkiego rodzaju 
sprawozdań 

Okres stażu 
 

Wg potrzeb 
placówki 

Scenariusze 
Plany 

Sprawozdania 

5. 
Komunikacja z 

rodzicami 
 

- Tworzenie tablic informujących dla 
rodziców, pisanie ogłoszeń, spotkania z 

rodzicami 

Okres stażu Zdjęcia tablic 
Ogłoszenia 

 
 
 
 
 
 

http://www.oup.com/
http://www.kids-pages.com/
http://www.anglomaniacy.pl/


(§ 7 ust. 2 pkt 4) 
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych 

zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela. 
 
 

Zadania Forma realizacji Termin 
realizacji 

Sposób realizacji 

1. 
Aktywna praca nad 
samokształceniem: 

Studiowanie literatury 
z zakresu pedagogiki, 

psychologii i dydaktyki, 
dotyczącej dzieci w 

wieku przedszkolnym 

- Korzystanie z zasobów biblioteki 
przedszkolnej 

- Korzystanie z zasobów biblioteki 
pedagogicznej 

- Korzystanie z publikacji w internecie 
- Podnoszenie kwalifikacji – udział w 

kursach i szkoleniach 

Okres stażu Spis biograficzny 
 

Kopie artykułów, 
wydruki z 
internetu 

 
Notatki 

Zaświadczenia 

2. 
Praktyczne stosowanie 

zdobytej wiedzy z 
zakresu dydaktyki ( w 

tym dydaktyki języków 
obcych) oraz 
pedagogiki w 

rozwiązywaniu 
problemów 

edukacyjnych                           
i wychowawczych. 

- Dostarczanie uczniom pozytywnych 
wzorców  / kształtowanie właściwych 

zachowań i postaw uczniów 
- Integrowanie grupy 

- Rozwiązywanie konfliktów 
- Zapobieganie agresji 

- Przełamywanie barier wśród dzieci 
nieśmiałych 

- Doskonalenie i  zastosowanie 
zróżnicowanych metod                                

i technik nauczania języka obcego z 
uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

dzieci 

Okres stażu Notatki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenariusze zajęć 
Potwierdzenie  
przez opiekuna 

/dyrektora 

 
 (§ 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 

odbywa staż. 
 
 

Zadania Forma realizacji Termin 
realizacji 

Sposób 
realizacji 

1. 
Analiza przepisów 

prawa oświatowego        
i dokumentów prawa 

wewnątrz-
przedszkolnego 

- Zapoznanie z aktami prawnymi 
(Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie 

oświaty, Rozporządzenie MEN z 1 
marca 2013 r., itp.) 

- Dokładna analiza dokumentów 
przedszkola (Statut Przedszkola, 

Przedszkolny Program Wychowawczy, 
itp.) 

Okres stażu Notatki 
 

Wykaz 
dokumentów 

2. - Śledzenie nowelizacji aktów Okres stażu  Notatki 



Aktualizacja wiedzy 
poprzez indywidualne 

studiowanie prawa 
oświatowego 

prawnych 

3. 
Posługiwanie się 

przepisami o 
bezpieczeństwie w 
trakcie organizacji 

wyjść 

- Organizowanie i współorganizowanie 
wyjść, spacerów 

Okres 
stażu/wg 
potrzeb 
placówki 

Opisy w 
dzienniku 

4. 
Uczestnictwo w 

tworzeniu 
podstawowych 
dokumentów 

przedszkolnych 

- Współtworzenie dokumentacji 
przedszkola ( Roczny plan pracy, 
Ewaluacja w przedszkolu, itp.) 

Wg potrzeb 
placówki 

Dokumentacja 
placówki 

 
 
 

Plan może ulec modyfikacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


