
Mgr Kinga Piotrowska 
Ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
Nauczyciela Mianowanego  

Prezentacja Dorobku
Zawodowego 



Wykształcenie



Studia licencjackie
-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

-WSH 2014
Studia magisterskie

-WSH 2016
-Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 

i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością  intelektualną

 



Studia podyplomowe
-Terapia pedagogiczna
IDN „Wiedza” 2017

-Tyflopedagogika
IDN „Wiedza” 2020

-Integracja Sensoryczna
                 WSHE w Brzegu- Filia w Bytomiu 2021

-Zarządzanie Oświatą 2022
-Nauczyciel kontraktowy – 2017 rok

 



MIEJSCE I CZAS STAŻU
Przedszkole Miejskie nr

Data rozpoczęcia stażu :

Data zakończenia stażu :

Opiekun w okresie stażu : 

    

      02.09.2019 r.

       31.05.2022 r.



„WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ 
O TYM, JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK POSTĘPOWAĆ, 
NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU.”

ROBERT FULGHUM



NAUCZYCIEL
MIANOWANY

Wymagania
Realizacja
Efekty 
Umiejętność organizacji i
doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych
działań,a także oceniania ich
skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach



AWANS ZAWODOWY
Współpraca z opiekunem stażu
Zapoznanie z przepisami prawa
oświatowego, regulującego
procedury awansu zawodowego
Przygotowanie planu rozwoju,
realizacja zadań, przygotowanie
sprawozdania  



DOSKONALENIE
ZAWODOWE



Zarządzanie Oświatą- studia podyplomowe
Integracja Sensoryczna- studia podyplomowe
Tyflopedagogika- studia podyplomowe
Terapia Behawioralna- kurs kwalifikacyjny
Integracja Bilateralna. Program Szkolny- kurs
kwalifikacyjny 
Kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych
Kurs Zawodowy Muzkoterapeuty 
Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC-
kurs podstawowy



„Odruchy Pierwotne"- Ich znaczenie dla rozwoju, funkcjonowania, nauki dziecka, testy
diagnostyczne- kurs kwalifikacyjny
KOZE- kurs kwalifikacyjny
Udział w szkoleniu „Trening Umiejętności Społecznych- Techniki Zaawansowane”
Udział w szkoleniu „Wykorzystanie  bajki  w procesie terapii i edukacji dzieci”
Udział w szkoleniu „Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?”
Udział w szkoleniu-„Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami –jak zamienić walkę we
współpracę?”
Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwjowym
„Logorytmika- szkolenie 
„Mutyzm wybiórczy w teorii i w praktyce- webinar



Udział w e- konferencji „Kompetencje kluczowe-
kodowanie z matą"
Udział w e-konferencji : „A B C pracy zdalnej w
wychowaniu przedszkolnym”
Udział w e – konferencji „Kompetencje kluczowe w
wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”



Udział w e- konferencji pt. „Rola motywacji w nauczaniu zdalnym”
Udział w e-learningu „Pedagogika Marii Montessori- edukacja i terapia”
Udział w e-wykładach pt. : „Przedszkolak w świecie kodowania”, „Czary-mary,
hokus-pokus, czyli jak wykorzystać najlepsze przedszkolne pomoce edukacyjne”,
„Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
?"," Zespół Aspergera, spectrum autyzmu – okiem psychologa i nauczyciela”,
„Dlaczego warto wspierać kompetencje społeczno- emocjonalne przedszkolaków?
Program Sanford Harmony”
„Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja
zapisów podstawy programowej” 
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne”
 „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu"



WSPÓŁPRACA
 Z INNYMI

NAUCZYCIELAMI 



Obserwacja zajęć, prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna stażu, dyrekcji, innych nauczycieli
skutkowało :
- stworzeniem analiz mocnych stron oraz obszarów

 do rozwoju
-udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnej

dotyczącej zajęć 



-przeprowadzeniem zajęć - obserwacji koleżeńskich dla
dwójki nauczycieli 

-konsultowaniem scenariuszy zajęć, uroczystości
-wsparciem innych nauczycieli- wymiana doświadczeń,

inspiracja do dalszej pracy
-obserwacją pracy i rozmowami ze specjalistami z różnych

dziedzin



BUDOWANIE
WARSZTATU 



Przygotowywanie i gromadzenie narzędzi do pracy
dydaktycznej
Tworzenie strony internetowej dla rodziców,
terapeutów i nauczycieli
Bieżące odwiedzanie stron oraz portali poświęconych
edukacji
Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki,
psychologii, terapii 



PLANOWANIE I
DOKUMENTOWANIE

PRACY
PEDAGPOGICZNEJ 



Konspekty zajęć
Plany miesięczne
Wpisy do dziennika zajęć
Scenariusze uroczystości
Indywidualne plany pracy dla dzieci w
grupie i na zajęciach  terapeutycznych 
Przeprowadzanie diagnoz i obserwacji
pedagogicznych dzieci – informacja o
efektach podejmowanych działań,wdrażanie
zmian



tworzenie i prowadzenie
dokumentacji w ramach

koordynacji organizowania i
udzielania pomocy

psychologiczno- pedagogicznej
w placówce

Ponadto :



Umiejętność uwzględniania w
pracy potrzeb rozwojowych

dzieci,problematyki środowiska
lokalnego oraz współczesnych

problemów społecznych i
cywilizacyjnych



DIAGNOZA I OBSERWACJA
Pozyskiwanie informacji o potrzebach
rozwojowych dzieci
Przygotowanie indywidualnych
planów wspomagania rozwoju dziecka



Organizacja uroczystości
Barbórka
Jasełka
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Mamy 
Dzień Taty
Dzień Nauczyciela
Dzień Dziecka
Mikołajki
Uroczyste Zakończenie Przedszkola- Zerówka

Konsultowanie scenariuszy uroczystości organizowanych
 w przedszkolu z innymi nauczycielami



Organizacja
wycieczek

Wyjazdy do Sali Widowiskowo- Koncertowej  "Muza" w
Sosnowcu na przedstawienia teatralne
Wyjazdy do Teatru Dzieci Zagłębia na przedstawienia
teatralne
Wyjazd do Zagrody Żubrów w Pszczynie
Wyjazd do Fabryki Lizaków w Żarach
Wyjazd do Pizzeri i samodzielne przygotwanie pizzy przez
dzieci w Żarach 
Wyjścia do Muzeum Zamku Sieleckiego w Sosnowcu



Współpraca z
rodzicami



Zebrania z rodzicami, w tym zebrania z
wykorzystaniem Platform Internetowych
Konsultacje i rozmowy indywidualne
Organizacja uroczystości
Organizacja spotkań dzieci z rodzicami : warsztaty
świąteczne, wielkanocne, festyny



Zajęcia pokazowe
Pogadanki
Gazetka i tablica informacyjna dla rodziców
 Kontakt mailowy i telefoniczny



Współpraca ze
specjalistami

Logopeda
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Fizjoterapeuta
Nauczyciel Języka angielskiego
Instruktorzy zajęć dodatkowych



Zdrowie i
profilaktyka



Zajęcia dydaktyczne poświęcone tematyce: udzielania pierwszej
pomocy, higieny, zdrowego odżywiania,wartości spacerów, sportu,
przeciwdziałania rozpowszechniania się COVID 19
Organizacja zabaw, gier i spacerów na świeżym powietrzu
Zapoznanie z pracą ratownika medycznego- warsztaty dla dzieci
Udział w akcji „Sprzątanie  świata”
Obchody Światowego Dnia Autyzmu
Obchody Światowego Dnia Osób  z Zespołem Downa
Obchody Światowego Dnia Ziemi 



Zainteresowania i
predyspozycje,

wsparcie w
trudnościach



Wyjścia do biblioteki
Organizacja twórczych zajęć plastycznych, muzycznych,
ruchowych
Przygotowywanie indywidualnych kart pracy
Wykorzystywanie metod :pedagogiki zabawy wg
Klanzy,metody Dobrego Startu, bajkterapii, dramy,
muzykoterapii, terapii ręki, tyfloterapii, Treningu
Umiejętności Społecznych oraz innych metod
aktywizujących, Treningu Autogennego Schulzta,
elementów Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, Programu
Knillów, elementów sensoplastyki, Integracji Sesnroycznej
czy Montessori



Umiejętność
wykorzystywania w

pracy technologii
informacyjnej i

komunikacyjnej 



Przygotowanie
dokumentacji 

i pomocy



Microsoft Word

Microsoft Power Point

Microsoft Excel

min. konspekty zajęć, plany miesięczne, plany pracy przedszkola, plakaty i informacje dla
rodziców, dyplomy, karty pracy, arkusze obserwacji i diagnozy, dokumenty związane z
awansem zawodowym, pomoce dydaktyczne,artykuły na autorską stronę internetową

prezentacje multimedialne do zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, zebrań z rodzicami,
szkoleń Rady, strony internetowej, materiały potrzebne do prowadzenia szkoleń on-line dla
rodziców, opiekunów,  nauczycieli, terapeutów

przygotowanie list obecności, wycieczek, wyjść



Komunikacja z
rodzicami

 i nauczycielami



Mailowe przesyłanie dokumentów przedszkolnych,
scenariuszy zajęć, materiałów i pomocy 
Mailowe przekazywanie informacji dotyczących
działań przedszkola i wydarzeń
Ankiety internetowe dla rodziców



Wykorzystanie
Internetu



Śledzenie zmian dotyczących przepisów Prawa Oświatowego
Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, edukacji, psychologii,
terapii 
Prowadzenie autorskiej strony panipedagog.com
Czerpanie inspiracji i pomysłów
Prowadzenie szkoleń on-line dla rodziców, opiekunów, nauczycieli
i terapeutów min. dla Wydawnictwa WSiP nt. „Zagrożenia
dysleksją w wieku przedszkolnym", miasta Olsztyn nt. „Integracji
Sensorycznej w pracy nauczyciela"
stworzenie E-Poradnika „Dysleksja- co warto o niej wiedzieć?" dla
WSiP



Najczęściej
odwiedzane

strony i portale



portaloswiatowy.pl
isap.sejm.gov.pl
ore.edu.pl
lepszastronaedukacji
kuratorium.katowice.pl



Umiejętność zastosowania wiedzy z
zakresu psychologii, pedagogiki,

dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy

społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich, w

rozwiązywaniu problemów
związanych z  zakresem

realizowanych przez nauczyciela
zadań 



PEDAGOGIZACJA
RODZICÓW



Rozmowy i konsultacje
Pogadanki na zajęciach otwartych, na zebraniach min. na temat
adaptacji dzieci, współpracy rodzic- nauczyciel, zakresu udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej- procedury,przygotowania
przedszkolaka do podjęcia nauki w szkole
Tablice informacyjne
Publikacje na stronie przedszkola ćwiczeń i zadań z zakresu
rewalidacji, terapii ręki, TUS



Przekazywanie
wiedzy



Udział w spotkaniach zespołu ds. udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
Pełnienie funkcji koordynator ds. udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
Udział w spotkaniach nauczycieli dotyczących problemów
dydaktycznych i wychowawczych, proponowanie środków
wspierających i naprawczych 



Dzielenie się wiedzą z innych nauczycielami, realizującymi staż
na stopień nauczyciela kontraktowego 
Przygotowanie szkoleń dla nauczycieli, rodziców, opiekunów,
terapeutów min. :

„WOPFU czy IPET -co było pierwsze?”
„Dziecko z opinią psychologiczno-pedagogiczną w żłobku i w
przedszkolu"
„Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi oraz z dzieckiem zdolnym”

„Rozwijanie i kształcenie postaw patriotycznych u dzieci w wieku
przedszkolnym z wykorzystaniem utworów literatury dziecięcej



INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE 
DO KAŻDEGO
DZIECKA 



Znajomość środowiska dziecka i stały kontakt z rodziną- przekazywanie
informacji dotyczących dziecka 
Budowanie wartości każdego dziecka- pozytywne motywowanie poprzez
indywidualne zadania
Przełamywanie barier nieśmiałości, wzmacnianie pozytywnych zachowań
Organizacja konkursów :

Przygotowanie indywidualnych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych
oraz kart pracy

- „Jak zdrowo i wesoło spędzać czas” 
oraz konkursów o charakterze wojewódzkim :
-„Moje wymarzone wakacje” i ”Świąteczna Bombka”
oraz o charakterze miejskim :
-"Świąteczna ozdoba choinkowa" i "Wakacje marzeń"



Praca z grupą



Tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i przyjaźni 

Wdrażanie do wyrażania emocji w sposób akceptowalny
społecznie oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego
rozwiązywania konfliktów ( elementy Treningu Umiejętności
Społecznych)
Dążenie do samoregulacji OUN za pomocą elementów
Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej

w poczuciu bezpieczeństwa



Organizacja wydarzeń przedszkolnych : Andrzejki,
bale karnawałowe, festyny, Dzień Dziecka, Święto
Pluszowego Misia, Dzień Kropki
Współorganizacja akcji charytatywnych takich jak :
Góra Grosza, zbiórka nakrętek, zużytych baterii 
 zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierząt z Mini Zoo,
zbiórka pokarmu i akcesoriów dla Schroniska



Umiejętność posługiwania się
przepisami dotyczącymi

systemu oświaty, pomoce
społecznej lub postępowania

w sprawach nieletnich w
zakresie funkcjonowania
(przedszkola) w którym
nauczyciel odbywał staż



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...)
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe
Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki



Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach 
Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492) 
Konwencja o prawach dziecka przyjęta 20 listopada 1989 roku



Przygotowanie dokumentów 
 

Plan Pracy
Wychowania

Przedszkolnego:
-Grupa 4 latków
-Grupa 5 latków
-Grupa 6 latków

Plany Miesięczne
Wpisy do dziennika 

Nowe wzory dokumentów z
klauzulą RODO:

-umowa z rodzicami,upoważnienia
do odbioru dziecka,karta zapisu

dziecka do przedszkola
-opracowanie dokumentacji z

zakresu organizacji i udzielenia
pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 



PRZEPISY PRAWNE  
Procedura awansu zawodowego
Pełnienie zadań  dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych
Przygotowanie zajęć dydaktycznych
Organizacja wycieczek
Odwołanie do Statutu Przedszkola



"Dobry nauczyciel to po prostu zaangażowany w swoją pracę
człowiek, który lubi dzieci i młodzież. Niezwykle ważne jest, by czuł

misję przekazywania wiedzy i całym sobą angażował się w ten
proces.

 Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie
kończy się jego wpływ."

– Henry Adams


