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W tym miejscu należy dodać, że na przestrzeni lat zmieniały się przepisy

i tendencje. Niektóre zadania zawarte w poniższym sprawozdaniu nie nadają się

zgodnie  z  obecnymi  tendencjami  i  przepisami,  na  dyplomowanego,

np. Samodzielna lektura pedagogiczna i metodyczna.

Zawarliśmy niektóre zadania w sprawozdaniu  jedynie dlatego,  że  znalazły  się

wcześniej w planie rozwoju zawodowego.

Należy  pamiętać,  że  dokumentacja  na  stopień  nauczyciela  dyplomowanego

powinna  zawierać  przede  wszystkim  zadania  wykraczające  poza  obowiązki

zawodowe.



Zagadnienia organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin Efekty 

1. Poznanie procedury 
awansu zawodowego 
nauczycieli.

Analizowałam przepisy 
dotyczących awansu 
zawodowego nauczycieli 
(Karta Nauczyciela, Rozp.
MEN z dn. 1 marca 2013 r., 
broszury „Awans 
zawodowy
nauczycieli”,  strony
internetowe,  „Głos
Nauczycielski”).
Opracowałam plan rozwoju
zawodowego.

VIII/IX 2013 r.

IX 2013 r.

- znajomość przepisów 
i procedur dotyczących 
awansu zawodowego
- świadome i prawidłowe 
zaplanowanie ścieżki 
rozwoju

2. Dokumentowanie 
realizacji planu 
rozwoju zawodowego.

Gromadziłam materiały 
i dokumenty.

Cały okres 
stażu.

- rzetelnie i prawidłowo 
przygotowana 
dokumentacja

3. Przygotowanie 
projektu sprawozdania.

Dokonałam autorefleksji, 
analizy, opisu realizacji 
planu rozwoju zawodowego.

V 2016 r. - rzetelnie i terminowo 
opracowane sprawozdanie 
z realizacji planu rozwoju 
zawodowego



Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

(§8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia)

Zadania Formy realizacji Termin Efekty 

1. Wykorzystanie 
technologii 
komputerowej i 
informacyjnej w 
pracy zawodowej.

Przygotowałam materiały 
dydaktyczne:

• indywidualne karty pracy 
ucznia;

• rebusy, krzyżówki, zagadki;

• narzędzia badawcze;

• scenariusze zajęć;

• scenariusze imprez klasowych
i szkolnych;
• materiały na gazetki 
tematyczne.

Cały okres 
stażu.

IV 2014

IX 2015

XI 2014

I 2016

Cały okres 
stażu.

- uatrakcyjnienie 
procesu 
dydaktycznego
- aktywizowanie 
uczniów podczas 
zajęć
- trwała wiedza

Wykorzystywałam program oceny 
opisowej OCOP wydany przez 
WSiP podczas konstruowania oceny
semestralnej i rocznej.

Koniec 
semestru i roku 
szkolnego.

- sprawne 
i czytelne 
przygotowanie 
oceny

Wdrażałam uczniów do 
korzystania z technologii 
komputerowej (zgodnie z ich 
możliwościami) podczas 
przygotowania różnorodnych 
materiałów.

Cały okres 
stażu.

- uatrakcyjnienie 
zajęć
- wdrażanie 
uczniów do 
bezpiecznego 
korzystania 
z internetu 
i komputera
- wdrażanie 
uczniów do 
korzystania 
z różnych źródeł 
informacji



Korzystałam z zasobów sieci 
Internet:
 • odwiedzałam portale 
edukacyjne i oświatowe;
• uczestniczyłam 
w internetowych forach 
dyskusyjnych;
• aktualizowałam wiedzę na 
temat przepisów prawa 
oświatowego;
• opublikowałam swoje 
opracowania w Internecie:

Opis i analiza przypadku problemu

wychowawczego

(www.awans.net),

Idzie wiosna... - scenariusz zajęć 
zintegrowanych dla klasy II

(www.awans.net)

Cały okres 
stażu.

III 2014

- bogacenie 
warsztatu pracy
- aktualna wiedza 
z zakresu prawa 
oświatowego
- promocja szkoły

 

Zadania Formy realizacji Termin Efekty 

2. Udział 
w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu 
zawodowym.

Uczestniczyłam 
w szkoleniowych 
posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej.

• szkoleniowe posiedzenie

Rady Pedagogicznej

Praca z dzieckiem nadpobudliwym;

• szkoleniowe posiedzenie

Rady Pedagogicznej

Mierzenie jakości pracy szkoły;

• szkoleniowe posiedzenie

Rady Pedagogicznej

Aktywizujące metody nauczania;

• szkoleniowe posiedzenie

Rady Pedagogicznej 
Prawa dziecka w 
praktyce szkolnej; • 
szkoleniowe 
posiedzenie

IX 2013

X 2014

II 2014

IV 2015

X 2015

 - bogacenie 
warsztatu pracy
- aktualizowanie 
wiedzy z zakresu
prawa 
oświatowego
- wdrażanie 
skutecznych 
rozwiązań 
metodycznych
- efektywna 
praca z uczniem 
mającym 
trudności 
w nauce
- efektywna 
realizacja zadań 
wychowawcy 
klasy



Rady Pedagogicznej

Zadania wychowawcy klasy.

Obserwowałam zajęcia 
prowadzone przez innych 
nauczycieli: • zajęcia 
zintegrowane w klasie; • zajęcia 
terapii pedagogicznej w klasie II;
• zajęcia umuzykalniające
w klasie III.

V 2014

XI 2014

V 2015

Współpracowałam ze szkolnym 
pedagogiem i logopedą:
• konsultowałam sposób 
pracy z uczniami pozostającymi 
pod opieką pedagoga i logopedy;
• koordynowałam współpracę 
rodziców ze specjalistami; • 
zorganizowałam spotkanie 
rodziców z pedagogiem 
szkolnym w ramach 
wrześniowego spotkania 
z rodzicami;
• uczestniczyłam 
w zajęciach świetlicy 
terapeutycznej Rozpoznajemy 
emocje.

Cały okres 
stażu.

15 II 2014

12 X 2015

- efektywna 
pomoc uczniom 
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych
- lepsze radzenie 
sobie przez 
uczniów 
z emocjami
- wzrost 
świadomości 
rodziców w 
zakresie 
efektywnej 
pomocy dziecku



Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

(§8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia)

Zadania Formy realizacji Termin Efekty 

1. Dzielenie się 
swoją wiedzą 
i doświadczeniem
z innymi 
nauczycielami.

Opracowałam  i  udostępniałam
materiały:

• scenariusze imprez 
klasowych; 

• ankietę badającą 
poczucie uczniów w klasie i 
szkole;

• wzorcowy plan pracy 
wychowawcy

klasy II;

• materiały dotyczące

aktywizujących form 
nauczania; • arkusz 
oferowanej pomocy 
rodziców na rzecz klasy i 
szkoły; 
• materiały z zakresu terapii 
plastycznej;
• ćwiczenia 
przygotowujące uczniów do 
uczestnictwa w zintegrowanych 
sprawdzianach wiadomości;
• regulaminy klasowych 
konkursów; 

• referaty do 
wykorzystania w ramach 
podnoszenia kultury 
pedagogicznej rodziców: 
Właściwe odżywianie dziecka 
w młodszym wieku szkolnym; 
Organizacja czasu wolnego od 
nauki.

X 2013

IX 2014

IX 2014

X 2014

XII 2014

II 2015

V 2015

XII 2015

II 2016

- promowanie 
własnego 
warsztatu pracy 
i ciekawych 
rozwiązań 
metodycznych
- bogacenie 
warsztatu pracy 
innych 
nauczycieli
- skuteczna 
i racjonalna 
pomoc dziecku 
w domu



Prowadziłam zajęcia otwarte:

• zajęcia zintegrowane 
dla stażysty;

• zajęcia zintegrowane 
w ramach zespołu 
samokształceniowego Mój 
tata.

Zgodnie 
z ustalonymi
terminami.
Cały okres stażu;
1 raz w miesiącu.
10 VI 2015

- promowanie 
własnego 
warsztatu pracy
- bogacenie 
warsztatu pracy 
innych 
nauczycieli
- propagowanie 
metod 
aktywizujących

Opracowałam materiały, które 
zostały opublikowane w 
ogólnopolskim miesięczniku 
Wszystko dla Szkoły: • „Czy znasz
swoich uczniów?” • „Zimowe 
zabawy – scenariusz zajęć 
zintegrowanych” • „Plastyczna 
terapia”

Cały okres stażu.

X 2014

II 2015

V 2015

- promocja 
szkoły

2. Stosowanie metod 
aktywizujących 
w pracy pedagogicznej.

Stosowałam metody 
aktywizujące w czasie pracy 
podczas lekcyjnej 
i pozalekcyjnej.

Cały okres stażu. - efektywna 
realizacja zadań
podczas zajęć
- trwała wiedza 
uczniów
- 
uatrakcyjnienie 
zajęć

Zadania Formy realizacji Termin Efekty 

3. Wspomaganie 
ucznia zdolnego 
i mającego trudności 
w nauce.

Opiekowałam się uczniami 
przygotowującymi się do 
konkursów:
• konkurs recytatorski im. K.
Makuszyńskiego;
• „Najciekawszy zielnik”;
• Wielkanocne cudeńka;

• Ozdoby choinkowe;

• Konkurs plastyczny 
„Wpływ hałasu na zdrowie 
człowieka”;
• Najkulturalniejszy uczeń;

• Czytam i rozumiem;

• konkurs ortograficzny; • 
turniej wiedzy o UE;

• Śpiewamy kolędy.

Cały okres stażu.

I każdego roku.

X każdego roku.

III każdego roku;

XI każdego roku; 
Rok szkolny 
2013/2014.

V 2014, V 2015

V 2014, V 2015

III 2016

IV 2014

XII każdego roku.

- rozwój 
uzdolnień 
i zainteresowań
- promocja 
szkoły
- rozwijanie 
kompetencji 
niezbędnych 
w procesie 
dydaktycznym



Zorganizowałam cykliczne zajęcia
czytelnicze w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

Rok szkolny 
2013/2014.

- rozwijanie 
zainteresowań 
czytelniczych
- wdrażanie 
uczniów do 
właściwego 
zachowania 
w miejscach 
publicznych

Systematycznie 
współpracowałam z PP-P:
• kierowałam uczniów na 
badania; • wspólnie z 
pracownikiem PP-P 
przeprowadziłam zajęcia 
warsztatowe dla rodziców 
Dlaczego dziecko kłamie?

Cały okres stażu. 
XI 2014

- racjonalna 
i skuteczna 
pomoc uczniom
i specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych

Organizowałam  czas  wolny  od
nauki:
• zorganizowałam 
biwak;
• wdrażałam uczniów 
do pracy w Samorządzie 
Uczniowskim; 
• w ramach zajęć 
pozalekcyjnych realizowałam
program wychowawczo-
profilaktyczny
A. Kołodziejczyka Spójrz inaczej.

VI 2013

Cały okres stażu.

Rok szkolny

2014/2015

- wdrażanie 
uczniów do 
racjonalnego 
i bezpiecznego 
spędzania czasu
wolnego
- kształtowanie 
pożądanych 
postaw
- integracja 
zespołu 
klasowego

Prowadziłam społecznie zajęcia 
dydaktyczno – wyrównawcze.

Rok szkolny 
2013/2014.

- efektywna 
pomoc uczniom
mającym 
trudności 
w nauce

Opracowałam i wdrożyłam 
program zajęć pozalekcyjnych 
Cztery pory roku w plastyce.

Rok szkolny 
2014/2015

- rozwijanie 
uzdolnień 
i zainteresowań
- przygotowanie
do udziału 
w życiu 
kulturalnym
- twórcze 
podejście do 
rozwiązywania 
problemów
- oszczędne 
gospodarowanie
materiałami 
plastycznymi



 

Zadania Formy realizacji Termin Efekty 

4. Uczestnictwo 
w opracowaniu 
Programu 
Wychowawczego
Szkoły.

Wraz z zespołem nauczycieli klas I-III 
opracowałam Program Wychowawczy 
dla kl. I - III na rok szkolny 2014/2015.
Opracowałam wzorcowy plan pracy 
wychowawcy kl. II.

VIII 2014

2015

- zaplanowanie 
zadań 
wynikających 
z przepisów 
prawa 
oświatowego 
i potrzeb szkoły
- efektywna 
realizacja zadań 
dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

Opracowywałam  Programy  Pracy
Wychowawcy Klasy.

Wrzesień 
każdego 
roku.

- integracja 
zespołu 
klasowego
- rozwijanie 
uzdolnień 
i zainteresowań
- przestrzeganie 
przez uczniów 
zasad 
bezpieczeństwa
- efektywna 
współpraca 
z rodzicami
- organizacja 
czasu wolnego 
od nauki

5. Poznanie sytuacji 
rodzinnej 
wychowanków.

Prowadziłam wywiady środowiskowe. Cały  okres
stażu.

- dobra 
znajomość 
środowiska 
rodzinnego 
ucznia

Systematycznie kontaktowałam 
się z rodzicami i opiekunami 
uczniów.

Cały  okres
stażu.

- efektywna 
współpraca 
z domem 
rodzinnym 
ucznia
- podniesienie 
kultury 
pedagogicznej 
rodziców



6. Włączanie 
rodziców
do aktywnego 
udziału w życiu klasy
i szkoły.

Aktywnie i systematycznie 
współpracowałam 
z rodzicami na płaszczyźnie 
dydaktycznej 
i wychowawczej.

Cały  okres
stażu.

- pomoc uczniom
znajdującym się 
w trudnej 
sytuacji życiowej
- wzrost 
świadomości 
rodziców 
w zakresie 
racjonalnej 
pomocy dziecku 
w domu
- integracja 
zespołu 
klasowego

Współdziałałam z rodzicami 
w organizowaniu imprez 
klasowych i wycieczek.

Cały  okres
stażu.

- integracja 
zespołu 
klasowego
- zaangażowane 
rodziców w życie
klasy i szkoły

Włączyłam rodziców do współpracy  
pozyskiwaniu darowizn dla szkoły oraz 
w prowadzeniu akcji charytatywnych.

Cały  okres
stażu.

- kształtowanie 
u uczniów 
pożądanych 
społecznie 
postaw
- budzenie 
empatii 
i wrażliwości na 
potrzeby innych

Dbałam o systematyczne podnoszenie 
kultury pedagogicznej rodziców:

wygłaszałam referaty:

• Agresja – jak sobie z nią radzić?
•  Jak pomóc dziecku mającemu 
trudności w nauce? prowadziłam zajęcia 
otwarte:
• zajęcia zintegrowane

Ubieramy choinkę;

• zajęcia zintegrowane

Jak dbamy o zdrowie?;

• zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze

Ćwiczenia słownikowe;

• zajęcia zintegrowane

II 2014

X 2015

18 XII 2005

12 V 2014

23 X 2014

26 V 2015

10 V 2016

- racjonalna 
pomoc 
rodzicielska 
w nauce
- świadome 
wdrażanie 
efektywnych 
metod 
wychowawczych



Moja mama;

• zajęcia zintegrowane Moja 
rodzina.

 

Zadania Formy realizacji Termin Efekty 

7. Rozpoznawanie 
i rozwiązywanie 
bieżących 
problemów 
wychowawczych 
uczniów.

Prowadziłam rozmowy 
indywidualne, pogadanki.

Cały okres stażu. - niwelowanie 
i eliminowanie 
niepożądanych 
zachowań 
uczniów
- wdrożenie 
efektywnych 
metod pracy 
z uczniem 
mającym 
problemy 
w nauce
- wzrost 
świadomości 
rodziców 
w zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
wychowawczych

Rozpoznawałam 
i rozwiązywałam problemy 
dydaktyczne i wychowawcze.
Współpracowałam z 
rodzicami i specjalistami.

Cały okres stażu.

8. Prowadzenie 
oddziaływań 
mających na celu 
zapewnienie uczniom
maksymalnego 
bezpieczeństwa.

Organizowałam ćwiczenia
w przekraczaniu jezdni.

Wrzesień 
każdego roku.

- podniesienie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
w drodze do i ze 
szkoły

Prowadziłam rozmowy, pogadanki. Cały okres stażu. - podniesienie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
w drodze do i ze 
szkoły



- wzrost 
świadomości 
uczniów 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
w ruchu 
drogowym

Zorganizowałam naukę pływania. IV – V 2014 - rozwijanie 
zainteresowania 
sportem
- wdrażane do 
racjonalnego 
trybu życia 
połączonego 
z aktywnym 
wypoczynkiem

Współpracowałam z Zespołem 
ds. Nieletnich i Patologii
Komendy Powiatowej 
Policji: 
• zorganizowałam spotkania 
z policjantem;
• wykorzystywałam w ramach zajęć
materiały dydaktyczne 
przekazywane przez KPP.

Cały okres stażu.

IX 2013, IX 
2014, IX 2015

Cały okres stażu.

- podniesienie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
wśród uczniów

 

 

  



Zadania Formy realizacji Termin Uwagi

9.  Współpraca
z organizacjami
działającymi  na  rzecz
edukacji  i
wychowania.

Zorganizowałam cykl zajęć 
czytelniczych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej.

Rok szkolny 
2014/2015

- rozwijanie 
zainteresowań 
czytelniczych
- wdrażanie do 
kulturalnego 
zachowania 
w miejscach 
publicznych

W ramach integracji ze środowiskiem

lokalnym utrzymywałam 
systematyczne kontakty 
z Domem Dziecka 
w Sobolewie:

• akcje charytatywne;

• spotkania integracyjne.

Cały okres 
stażu.

XII 2014, 2015

V 2014, 2015

- kształtowanie 
pożądanych 
społecznie 
postaw
- kształtowanie 
u uczniów 
empatii 
i wrażliwości na 
potrzeby innych 
ludzi
- promocja szkoły

W ramach aktywizowania 
uczniów do udziału w życiu 
kulturalnym miasta, 
systematycznie współpracowałam 
z Miejskim Domem Kultury:
• udział uczniów w konkursach, 
wystawach, koncertach.

Cały okres 
stażu.

- przygotowanie 
uczniów do 
aktywnego 
udziału w życiu 
kulturalnym
- przygotowanie 
uczniów do 
odbioru sztuki
- promocja szkoły
- rozwijanie 
zainteresowań

Współpracowałam  ze  Szkolnym
Klubem Nieobojętnych:
• wraz z wychowankami 
uczestniczyłam w organizowanych 
przez Klub akcjach charytatywnych.

Cały okres 
stażu.

- kształtowanie 
u uczniów 
społecznie 
pożądanych 
postaw
- budzenie 
empatii 
i wrażliwości na 
potrzeby innych
- promocja 
szkoły

Współpracowałam z Zakładem dla
Niewidomych w Laskach:
• akcje 
charytatywne; 
• • zwiedzanie 
Zakładów;
• korespondencja.

Cały okres 
stażu.

- kształtowanie 
u uczniów 
społecznie 
pożądanych 
postaw
- budzenie 
empatii 



i wrażliwości na 
potrzeby innych
-  promocja
szkoły

10. 
Wykonywanie 
innych zadań na 
rzecz szkoły 
i uczniów.

Zorganizowałam apele:
• Święto Edukacji Narodowej;
• Ważna rocznica
– Konstytucja 3 Maja.

12 X 2014
30 IV 2015

- prezentowanie 
dorobku 
artystycznego 
uczniów
- kształtowanie 
postaw 
patriotycznych

Pracowałam w komisjach 
problemowych:

• analiza realizacji Programu 
Wychowawczego Szkoły.

Zgodnie 
z ustalonymi 
terminami. VI 
2014, VI 2015

- wnioski 
z ewaluacji 
przyczyniły się 
do pełniejszej 
realizacji 
zamierzonych 
celów w 
kolejnym roku 
szkolnym

  

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości
pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

(§8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia)

Zadania Formy realizacji Termin Efekty 

1. Samodzielna
lektura 
pedagogiczna 
i metodyczna.

Prowadziłam dziennik lektur. Cały okres 
stażu.

- bogacenie 
warsztatu pracy

Systematycznie studiowałam czasopisma
pedagogiczne.

Cały okres 
stażu.

- bogacenie 
warsztatu pracy

Systematycznie zapoznawałam się 
z opracowaniami innych 
nauczycieli.

Cały okres 
stażu.

- bogacenie 
warsztatu pracy
- uatrakcyjnienie 
zajęć



2. Poszerzenie 
wiedzy 
i umiejętności 
w procesie 
aktywnego 
udziału 
w doskonaleniu
zawodowym.

Brałam udział w pracach zespołu 
przedmiotowego:
• opracowanie ankiety badającej 
poczucie uczniów w klasie i szkole;
• opracowanie harmonogramu 
imprez szkolnych dla uczniów

klas I - III;

• opracowanie wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania;
• opracowanie narzędzi do pomiaru
jakości pracy szkoły;
• opracowanie Programu

Wychowawczego dla klas I – III.

IX 2013

IX 2013

IX 2014

II 2014

IX 2015

- wzbogacenie 
warsztatu pracy
- efektywny 
i atrakcyjny dla 
ucznia proces 
dydaktyczny
- trwała wiedza

Uczestniczyłam w konferencjach 
przedmiotowych, szkoleniach, 
szkoleniowych posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, warsztatach dotyczących 
pracy dydaktycznej i wychowawczej:
• kurs komputerowy I i II 
stopnia; • warsztaty Cztery pory 
roku w zabawie, piosence, 
plastyce i muzyce;
• kurs Rozwój i awans 
zawodowy nauczyciele 
mianowanego; • warsztaty 
Konstruktywizm w nauczaniu 
zintegrowanym; • kurs 
Pracujemy metodami 
aktywizującymi.

V 2013, II 
2014

IV 2014

X 2013

II 2014

I 2016

- wzbogacenie 
warsztatu pracy
- efektywny 
i atrakcyjny dla 
ucznia proces 
dydaktyczny
- trwała wiedza


