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przez nauczycieli ze zmianami z 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1574);
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2019  r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – art. 11 i 12

(Dz.U. poz. 1287).



 Wstęp
Jestem nauczycielem kontraktowym z siedmioletnim stażem pracy pedagogicznej. W roku 2014 ukończyłam w 

 w  studia licencjackie w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Po studiach licencjackich rozpoczęłam studia magisterskie,
na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
również w, które ukończyłam w roku 2016, uzyskując tytuł magistra. 

Od roku 2016 pracuję czynnie jako nauczyciel. Od  roku 2019 pracuję  w . W 2018 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Diagnozy
i Terapii Pedagogicznej, w roku 2020, w zakresie Tyflopedagogiki, oraz w 2022 w zakresie Integracji Sensorycznej. Podjęcie studiów podyplomowych
było wynikiem zarówno chęci podwyższania swoich kwalifikacji, jak również kwestią zainteresowań oraz potrzeb placówki. 

Od 1 września  2019 r.  rozpoczęłam staż na nauczyciela  mianowanego. Rozpoczynając drogę awansu zawodowego na stopień nauczyciela 
mianowanego, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu. 

W trakcie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego, sumiennie realizować cele zawarte 
w planie rozwoju. Działania, które podejmowałam w okresie stażu wynikały przede wszystkim z potrzeb placówki, w której pracuję, jak również
z oczekiwań wychowanków i rodziców. Najważniejszym celem  mojej pracy było zapewnienie optymalnych warunków dzieciom niezbędnych
dla ich rozwoju. Przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej drogi edukacyjnej oraz przekazanie wartości i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania
w środowisku społecznym. 

Wymagania zawarte w planie rozwoju realizowałam przez cały okres stażu. Ustawicznie analizowałam i poddawałam obiektywnej ocenie 
swoje działania pod kątem ich efektywności i przydatności w dalszej pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. 
Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość mojej pracy, 
w celu jeszcze lepszego realizowania zadań przedszkola.



§ 8. 2. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu
doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Sposób wykonania Termin Efekty 

Doskonalenie swoich 
umiejętności i poszerzanie 
wiedzy

W okresie stażu uczestniczyłam w następujących formach 
doskonalenia: 
Ukończyłam następujące formy doskonalenia:

Studia podyplomowe :

- Tyflopedagogika

-Integracja Sensoryczna 

-Zarządzanie Oświatą

Kursy kwalifikujące :

- kurs certyfikowany Kierownik Wycieczek Szkolnych

-kurs certyfikowany Muzykoterapeuty

-kurs certyfikowany Komunikacja Alternatywna i 
Wspomagająca AAC- kurs podstawowy 

-kurs certyfikowany KOZE- Karty Oceny Zachowania i 
Emocji

-kurs certyfikowany Terapia Behawioralna 

III 2020

X 2021

VI 2022

X 2019

III 2020

X 2021

X 2021

XII 2021

I 2022

-Wzbogacenie warsztatu pracy

-Poszerzanie nabytej wiedzy i 
umiejętności

-Podniesienie kompetencji 
zawodowych

-Zdobycie nowej wiedzy i nowych 
umiejętności wykorzystywanych w 
procesie dydaktyczny, 
wychowawczym, opiekuńczym

-Trwała wiedza dzieci

-Podniesienie efektywności 
nauczania w stosunku do dzieci z 
trudnościami

- Poznanie nowych metod i form 
pracy z dzieckiem w przedszkolu

-Posiadanie bogatego zaplecza 
dydaktycznego

-Wykorzystanie zdobytej wiedzy w 



-kurs certyfikowany Integracja Bilateralna. Program Szkolny

-kurs certyfikowany Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze 
spektrum autyzmu

Szkolenie, webinary, e-konferencje 

-szkolenie Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji 
dzieci

-szkolenie Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu?

-szkolenie Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami –jak 
zamienić walkę we współpracę?

-webinarium TUS- terapia czy wspólna przygoda?

- e- konferencja Kompetencje kluczowe w wychowaniu 
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

-szkolenie Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie
specjalne

-szkolenie Dziecko z cukrzycą w przedszkolu

-szkolenie Wykorzystywanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy 
programowej 

-webinarium Rola motywacji w nauczaniu zdalnym

-webinarium  Golden Training pt.: Jak zarządzać zespołem 
rozproszonym podczas pracy zdalnej?

-Udział w e-learningu Pedagogika Marii Montessori- 

III 2022

XI 2019

XII 2019

II 2020

III 2020

IX 2020

XII 2020

III 2020

III 2020

IV 2021

V 2021

VI 2021

praktyce

-Zwiększenie atrakcyjności zajęć

-Podniesienie jakości pracy 
przedszkola



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

-szkolenie Logorytmika

-szkolenie Opracowanie opinii oraz budowanie planu 
terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów 
sensoryczno- motorycznych

-szkolenie Budowanie silnego zespołu opartego na 
współpracy, jako skuteczna strategia rozwoju przedszkola – 

-szkolenie Propriocpecja- na co i po co?

-szkolenie Mechanizmy posturalne, a funkcje wzrokowe

-szkolenie Dyspraksja w terapii SI

-szkolenie Kiedy jest czas na koniec terapii SI – i co później?

-szkolenie Obronność dotykowa

-szkolenie Dziecko ze spastycznością w terapii SI

-szkolenie Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym

Uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych przez 
innych nauczycieli:
- Wiosna w parku 
- Jesteśmy Polką i Polakiem

VI 2021

VI 2021

XI 2021

II 2022

II 2022

V 2022

V 2022

V 2022

V 2022

V 2022
V 2022



Na bieżąco studiowałam literaturę metodyczną i prasę 
branżową oraz materiały zamieszczane w grupach dla 
nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Systematycznie aktualizowałam wiedzę z zakresu 
pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz metodyki 
wychowania przedszkolnego.

III 2020

V 2021

Cały okres 
trwania stażu

Praca wychowawcy grupy Na bieżąco prowadziłam obserwacje grupy dotyczące 
sytuacji wychowawczej i dydaktycznej.

Opracowałam diagnozę gotowości szkolnej.

Opracowałam grupowy planu pracy wychowawczej na 
podstawie koncepcji pracy przedszkola. 

Cały okres 
trwania stażu

IV 2022

Każdego roku

-Integracja zespołu grupowego

-Wzbogacenie wiedzy 
i doświadczeń wychowanków

-Wdrożenie wychowanków do 
kulturalnego zachowania 
w miejscach publicznych

-Wdrożenie wychowanków do 



Zorganizowałam następujące wycieczki:

-Wyjazd do Zagrody Żubrów w Pszczynie

-Wyjazd do Fabryki Lizaków w Żarach

-Wyjazd do Pizzeri i samodzielne przygotwywanie pizzy 
przez dzieci w Żarach 

-Wyjście do Muzeum Zamku Sieleckiego w Sosnowcu

-Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia

Zorganizowałam następujące uroczystości:

-Barbórka

-Jasełka

-Dzień babci i dziadka 

-Dzień mamy i taty 

-Dzień Nauczyciela 

XI 2019

XI 2019

XI 2019

XII 2020

IV 2022

XII 2019

XII każdego 
roku 

I każdego roku

VI każdego 
roku

X 2021

II 2020

przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa podczas wycieczek

-Możliwość eliminowania zjawiska 
odrzucenia w grupie

-Kształtowanie u dzieci pożądanych
postaw i zachowań

-Zapobieganie niebezpiecznym 
zachowaniom w przedszkolu, w tym
agresji w grupie

-Rodzic partnerem w edukacji i 
wychowaniu

-Pozytywne relacje z rodzicami

-Organizowanie i 
współorganizowanie uroczystości 
grupowych

-Współorganizowanie uroczystości 
międzygrupowych

-Organizowanie i 
współorganizowanie uroczystości 
dla całej społeczności przedszkola

-Integrowanie dzieci w grupach

-Integrowanie rodziców



-Bal Karnawałowy 
-organizacja i prowadzenie balu dla całej społeczności 
przedszkolnej 
-organizacja i prowadzenie balu dla grupy przedszkolnej 

-Dzień Dziecka 

-Mikołajki

-Uroczyste zakończenie przedszkola

Współpracowałam z rodzicami:

- podczas systematycznych spotkań z rodzicami poruszałam 
tematy, które wynikały bezpośrednio z sytuacji 
wychowawczej grupy, której  byłam wychowawczynią 

(współpraca między wychowankami,  zachowanie w 
placówce, postępy wychowanków w nauce i zachowaniu, 
osiągnięcia w konkursach). – podnosiłam kulturę 
pedagogiczną rodziców. Wygłosiłam następujące referaty:

-Szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

-Efektywne spędzanie wolnego czasu bez sprzętów 
cyfrowych

-Wpływ przestrzegania zasad BHP na zdrowie rodziny

II 2021

VI 2020 
każdego roku

 XII 2019 i 
każdego roku

VI 2022

X 2019

II 2020

X 2020

II 2021

X 2021

V 2022

-Zaprezentowanie 
umiejętności 
recytatorskich, 
wokalnych, tanecznych w 
środowisku 
przedszkolnym
Systematyczna kontrola postępów 
w nauce, zachowaniu

- Zaangażowanie rodziców 
w działania wychowawcze 
przedszkola, organizowanie imprez 
i uroczystości

- Wzrost pozytywnych relacji 
nauczyciel – rodzic

-Świadome i efektywne udzielanie 
pomocy dziecku w nauce

- Właściwe organizowanie czasu 
dziecka wolnego przez rodziców



  
Tworzyłam plany pracy.

Stworzyłam bazę pomocy dydaktycznych (scenariuszy,
kart pracy, testów, narzędzi diagnostycznych, pomocy 
dydaktycznych, dekoracji itp.).

Sprawowałam opiekę nad salą, troszczyłam się o jej 
wygląd o jej wygląd i wyposażenie. 
Wykonywałam dekoracje, doposażałam kąciki 
zainteresowań.

Tworzenie warunków sprzyjających  realizacji 
podstawy programowej (kąciki tematyczne, 
wystawy, miejsca zabaw itp.).

Cały okres 
trwania stażu

-Wzbogacenie warsztatu pracy 
(własnego i innych nauczycieli)
- Uatrakcyjnienie zajęć

- Stworzenie optymalnych 
warunków do nauki i zabawy

Praca w zespołach 
zadaniowych 

Brałam udział w pracach zespołu ds. organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce. Od 
2020 pełnię rolę koordynatora. W ramach swojej funkcji 
uaktualniłam Procedurę organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.

Brałam udział w pracach zespołu ds. ewaluacji i 
przygotowywałam ankietę dotyczącą poczucia 
bezpieczeństwa dla rodziców i pracowników placówki.

IX 2019 - Uaktualniona w myśl nowych 
przepisów procedura ds. organizacji
i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej
doskonalenie umiejętności pracy w 
zespole

-Uzyskanie kwalifikacji do
prowadzenia zajęć z 
zakresu pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej oraz 
kształcenia specjalnego

-Rozwój 
multidyscyplinarny



-Nawiązanie współpracy 
ze specjalistami

- Pozyskanie przez przedszkole 
informacji zwrotnej od rodziców i 
pracowników

-Planowanie działań w zakresie 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej

-Zgodna współpraca w zespołach

Realizacja wybranych  
programów i projektów 
oferowanych przez instytucje
zewnętrzne oraz projekty 
autorskie

W okresie stażu realizowałam następujące projekty 
i programy: 

   Projekty edukacyjne autorskie  
- „Kolorowe Cyferki”

- „Matematyczna Przestrzeń”

- „Matematyka wokół nas”

Projekty edukacyjne zewnętrzne :

-„Akademia Aquafresh”

- „Czyściochowe Przedszkole”

- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

Rok szkolny 
2019/2020

Rok szkolny 
2020/2021

Rok szkolny 
2021/2022

Cały okres 
trwania stażu

Rok szkolny 
2020/2021

Rok szkolny 
2021/2022

-Realizacja projektów 
pedagogicznych i programów 
profilaktycznych

- Poszerzenie przez dzieci 
matematycznej wiedzy i jej 
zastosowanie w codziennym życiu

-Znajomość przez dzieci zasad 
zdrowego stylu życia, w tym zasad 
higieny

- Budzenie zainteresowań 
matematyczno – przyrodniczych

-Rozwój funkcji sensoryczno- 
motorycznych 

- Wzrost świadomości rodziców 
w tym zakresie

-Promowanie zdrowego stylu życia 



-Ogólnopolski Projekt Krainy Muzyki „Sensorycznie się 
rozwijam, bo  skaczę, biegam, badam, dotykam”
„Dzieciaki mleczaki”

poprzez aktywność fizyczną

-Symulowanie rozwoju społeczno-
emocjonalnego u dzieci

-Podniesienie jakości pracy 
przedszkola

-Promocja przedszkola

Promocja placówki Przez okres stażu publikowałam na przedszkolnej stronie 
Facebook informacje dotyczące uroczystości i wydarzeń w 
przedszkolu i grupie.

Zorganizowałam  wewnątrz przedszkolne konkursy:
- „Jak zdrowo i wesoło spędzać czas”
- „Świąteczna ozdoba choinkowa”

Zorganizowałam konkursy o  charakterze wojewódzkim 

-„Moje wakacje”

- „Świąteczna Bombka”

Cały okres 
trwania stażu

IX 2019

XII 2021

VI 2020

XII 2021

- Promocja placówki
- Rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań dzieci

-Realizacja zadań zawartych w 
planie rocznym przedszkola

-Podwyższenie jakości pracy 
własnej

-Promocja przedszkola w 
środowisku

-Zademonstrowanie w środowisku 
efektów pracy dzieci

-Rozwijanie zainteresowań i talentu 
dzieci

-Budowanie poczucia własnej 
wartości



§ 7. 2. 2 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej

Zadania Sposób realizacji Termin Efekty

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

Na bieżąco analizowałam dokumentację dzieci.

Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z dziećmi 
i rodzicami.

Dokonywałam obserwacji  i oceny poziomu funkcjonowania 
dzieci, ich możliwości   i potrzeb psychofizycznych 
w sytuacjach przedszkolnych.

Dokonywałam doboru odpowiednich form i metod pracy, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, także we 
współpracy z nauczycielem wspomagającym (na podstawie 
obserwacji).

Prowadziłam zebrania z rodzicami ( w tym z wykorzystaniem
platform internetowych np. Google Meet)

Współpracowałam ze szkolnymi specjalistami w celu 
zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków do 
zdobywania wiedzy i umiejętności.

Cały okres 
trwania stażu

Według 
harmonogramu

Cały okres 
stażu

- Lepsze radzenie sobie przez 
wychowanków z emocjami

-Wyeliminowanie zachowań 
agresywnych

-Integracja zespołu 

-Wrażanie skutecznych 
oddziaływań w stosunku do 
wychowanków potrzebujących 
wsparcia

-Podniesienie efektów nauki 
w ich przypadku

-Poznanie sytuacji rodzinnej 
dzieci

-Rozpoznanie potrzeb i 
możliwości rozwojowych dziecka

-Indywidualizacja pracy z 
dzieckiem

-Budowanie pozytywnych relacji 
z rodzicami

-Zaangażowanie rodziców w 
życie przedszkola

-Integracja dzieci z rodzicami



Wychowanie dla wartości 
i tradycji, w poczuciu 
przynależności do grupy

Zorganizowałam następujące wyjścia:

- na wystawę do muzeum „Bóg się rodzi”

- do Filii nr  Biblioteki Miejskiej – udział w comiesięcznych 
warsztatach

-wyjście do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl pt.
„Plastusiowy Pamiętnik”

Przygotowałam i uczestniczyłam wraz z dziećmi w akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” (konkursy plastyczne i 
wiedzowe) oraz byłam koordynatorem ogólnopolskiej akcji 
„Góra Grosza”

Przygotowałam dzieci do uczestnictwa w uroczystościach 
patriotycznych:
- Święto Odzyskania Niepodległości

- Święto Konstytucji 3 Maja

XII 2019

IX raz w 
miesiącu 
każdego roku  

IV 2022

X 2019 i 
każdego roku

XI 2019 i 
każdego roku

XI każdego 
roku

V każdego roku

-Kształtowanie pożądanych 
społecznie postaw

-Wdrażanie dzieci  do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym

- Promocja przedszkola

-Zwiększenie świadomości dzieci
w zakresie historii Polski

-Rozwijanie wiedzy na temat 
tradycji i kultury własnego kraju, 
regionu

Praca z dzieckiem                
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych

Prowadziłam zajęcia indywidualne  i grupowe z dziećmi 
posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
opinię psychologiczno- pedagogiczną, lub z dziećmi 

-Zapewnienie dzieciom 
warunków do wszechstronnego 
rozwoju



wymagającymi tej pracy po przeprowadzonych wstępnych 
diagnozach. 

Analizowałam  orzeczenia i opinie poradni oraz sporządzałam
wymaganą dokumentację. Dostosowywałam formy i metody 
pracy z dzieckiem.

Opracowywałam indywidualne programy pracy z dzieckiem.

Prowadziłam pracę indywidualną i grupową z dziećmi 
objętymi planem indywidualnego wspierania rozwoju.

Konsultowałam swoje działania ze specjalistami.

Opracowywałam  dokumenty dla poradni psychologiczno – 
pedagogicznej.

Przeprowadziłam diagnozę zdolności i uzdolnień dzieci.

Cały okres 
trwania stażu

-Stworzenie optymalnych 
warunków do zdobywania wiedzy
i umiejętności przez wszystkie 
dzieci

-Rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań

-Indywidualizacja pracy z 
dzieckiem



§ 7. 2.  3 Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących ucznia

Zadania Sposób realizacji Termin Efekty 

Doskonalenie  w 
zakresie stosowania 
metod aktywizujących

Studiowałam literaturę oraz artykuły w internecie dotyczące 
metod aktywizujących.

Ukończyłam szkolenia : 
- „Czary-mary, hokus-pokus, czyli jak wykorzystać najlepsze 
przedszkolne pomoce edukacyjne”

 - „Logorytmika”

Cały okres 
trwania stażu

VI 2020

XI 2021

- Wzbogacenie warsztatu pracy

- Atrakcyjne zajęcia

- Aktywność dzieci na zajęciach

-Promowanie zdrowego stylu 
życia poprzez aktywność fizyczną

-Stymulowanie rozwoju 
społeczno-emocjonalnego u 
dzieci

-Rozwijanie umiejętności z 
zakresu edukacji matematycznej

-Podniesienie jakości pracy 
przedszkola

Prowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem 
różnorodnych metod 
aktywizujących

Stosowałam metody aktywizujące realizując  poszczególne 
treści programowe, takie jak:
- metoda projektów,
- burza mózgów,
- drama,
- gry dydaktyczne,
- zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty,
- zabawy paluszkowe,

Cały okres 
stażu

- Trwała wiedza zdobyta 
w atrakcyjny sposób

- Integracja zespołu

- Efektywne kształtowanie 
kompetencji kluczowych

-Zdobycie wiedzy i inspiracji do 
tworzenia atrakcyjnych zajęć



- zamiana ról,
- metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss i inne.

 

-Doskonalenie umiejętności 
dostosowania wiedzy z zakresu 
psychologii, pedagogiki i 
dydaktyki do wykonywanych 
zadań

-Zwiększenie atrakcyjności zajęć

-Umiejętność współpracy w 
grupie

-Budzenie aktywności uczniów w 
procesie nauczania

-Łatwość nabywania wiadomości



§ 7. 2. 4  Dokonywanie ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Zadania Sposób realizacji Termin Efekty

Sporządzenie 
i zastosowanie narzędzi 
ewaluacyjnych 

Opracowałam i wdrożyłam kwestionariusze i  ankiety dla 
rodziców dotyczące mojej pracy, sytuacji rodzinnej i poczucia
bezpieczeństwa
Opracowałam i wdrożyłam kwestionariusze i  ankiety dla 
pracowników dotyczące poczucia bezpieczeństwa

Sporządziłam narzędzia ewaluacyjne (arkusz obserwacji 
dzieci, diagnozy, arkusz gotowości szkolnej, narzędzia 
służące do badania osiągnięć dzieci, itp.).

Zdobywałam informację zwrotną  w czasie rozmów z dziećmi
(rodzicami, innymi nauczycielami, specjalistami).

Cały okres 
trwania stażu

-Możliwość pozyskania informacji
zwrotnej od rodziców i 
pracowników placówki

-Efektywna współpraca 
z rodzicami i pracownikami

Sprawdzanie efektywności 
działań 

Na bieżąco dokonywałam autorefleksji dotyczącej własnej 
pracy.

Obserwowałam dzieci, ich zachowanie i postępy, 
analizowałam wytwory ich pracy. 

Cały okres 
trwania stażu

-Modyfikowanie warsztatu pracy

-Integrowanie zespołu
-Zapewnienie dzieciom warunków
do wszechstronnego rozwoju

Współpraca z opiekunem 
stażu. Zajęcia prowadzone 
w obecności dyrektora.

Pod kierunkiem opiekuna przygotowywałam scenariusze 
zajęć i pomoce dydaktyczne.

Cały okres 
stażu

-Współpraca z opiekunem stażu

-Wzbogacenie warsztatu pracy

-Napisanie przemyślanego i 
dostosowanego do potrzeb 
placówki planu rozwoju 



Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora i omawiałam je. XII 2020 zawodowego

-Doskonalenie własnego warsztatu
pracy

-Określanie swoich mocnych i 
słabych stron

-Nabycie umiejętności omawiania 
zajęć i wykorzystania wniosków w
praktyce pedagogicznej

-Podniesienie jakości pracy 
przedszkola

-Podniesienie kompetencji 
zawodowych nauczycieli

§ 7. 2. 5 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Zadania Sposób realizacji Termin efekty

Dzielenie się z nauczycielami 
wiedzą zdobytą podczas 
szkoleń oraz własnymi 
zasobami

Udostępniałam nauczycielom własne opracowania :
 -scenariusze zajęć, scenariusze imprez i uroczystości, 
referaty dla rodziców, narządza badawcze na swojej 
stronie internetowej panipedagog.com

Udostępniałam nauczycielom własne opracowania :
-dokumentacji, materiałów dotyczących zakresu pracy 
terapeutycznej z dziećmi na swojej stronie internetowej
panipedagog.com

Prowadziłam zajęcia warsztatowe dla nauczycieli :
„Rozwijanie i kształcenie postaw patriotycznych u 

Cały okres 
trwania stażu

XI 2019

XI 2020

-Wzbogacenie warsztatu pracy 
innych nauczycieli
-Promowanie własnego warsztatu 
pracy 
-Stosowanie przez nauczycieli 
efektywnych metod pracy

-Wzbogacenie warsztatu pracy

-Poszerzanie nabytej wiedzy i 
umiejętności

-Podniesienie kompetencji 



dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem 
utworów literatury dziecięcej.”
„WOPF-u czy IPET- co było pierwsze?”

Prowadziłam szkolenie dla  pt. 
„Dysleksja(dysortografia i dysgrafia)- co warto o nich 
wiedzieć ?”
Opracowałam i napisałam Poradnik wydany przez pt. 
„Dysleksja(dysortografia i dysgrafia)- co warto o nich 
wiedzieć ?”

IV 2022

zawodowych

-Zdobycie nowej wiedzy i 
nowych umiejętności 
wykorzystywanych w procesie 
dydaktyczny, wychowawczym, 
opiekuńczym

- Atrakcyjne zajęcia

- Trwała wiedza dzieci

- Podniesienie efektywności 
nauczania w stosunku do dzieci z 
trudnościami

-Poznanie nowych metod i form 
pracy z dzieckiem w przedszkolu

-Posiadanie bogatego zaplecza 
dydaktycznego

-Wykorzystanie zdobytej wiedzy 
w praktyce

-Zwiększenie atrakcyjności zajęć

-Podniesienie  jakości pracy 
przedszkola

Działania w ramach pracy 
Rady pedagogicznej

Prezentowałam wyniki diagnozy. V 2020 - Promowanie własnego warsztatu
pracy



Opracowałam i przedstawiłam wyniki i wnioski dotyczące 
ewaluacji wewnętrznej.

Przeprowadziłam szkolenie dotyczące rozwijania uzdolnień 
plastycznych.

V 2021

V 2021

-Stosowanie przez nauczycieli 
efektywnych metod pracy

- Wzbogacenie warsztatu pracy 
innych nauczycieli

§ 7. 2. 6 Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego
  oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Sposób realizacji Termin Efekty 

Współpraca z instytucjami 
działającymi 
na rzecz oświaty 
i opieki 

Współpracowałam z instytucjami działającymi w najbliższym
środowisku:

 Miejska Biblioteka Publiczna (comiesięczne 
warsztaty)

 Policja (spotkanie, praktyczna nauka przekraczania
jezdni) 

X 2019 
każdego 
miesiąca

IX 2019 
każdego roku

-Rozbudzanie ciekawości 
poznawczej dzieci

-Rozwijanie wiedzy na temat 
tradycji i kultury własnego kraju, 
regionu

-Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa

-Rozwijanie zainteresowań

-Symulowanie rozwoju 
społeczno-emocjonalnego u 
dzieci

-Promocja przedszkola

- Świadomość niebezpieczeństwa 



Działania na rzecz 
bezpieczeństwa w sieci

Uczestniczyłam  w diagnozowaniu stanu bezpieczeństwa 
w placówce.

Przeprowadziłam  pogadanki dla dzieci i rodziców na temat 
bezpieczeństwa w przedszkolu (omówienie procedur 
postępowania w razie zagrożeń fizycznych i cyberprzemocy).
Przygotowałam dzieci do bezpiecznego korzystania 
z mediów elektronicznych.

Cały okres 
trwania stażu

wynikającego z niewłaściwego 
korzystania z mediów 
elektronicznych

Promowanie zdrowia 
i zdrowego stylu życia 

- Wygłosiłam prelekcję dla rodziców na temat racjonalnego 
odżywiania

Cały okres 
trwania stażu

-Wzrost świadomości rodziców 
w tym zakresie

-Promocja przedszkola

Działalność charytatywna
Współorganizowałam akcje charytatywne na rzecz:

- Zbiórki karmy i akcesoriów dla Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Sosnowcu

- Zbiórka żołędzi i kasztanów dla Sosnowieckiego Mini Zoo

-Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”

- dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

X każdego 
roku

XI każdego 
roku

X każdego 
roku

Na bieżąco

-Kształtowanie pożądanych 
postaw

-Budzenie empatii i wrażliwości 
na potrzeby innych

-Promocja przedszkola



§ 7. 2. 7 Posługiwanie się przepisami prawa, dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania Sposób realizacji Termin Efekty 

Stosowanie przepisów 
oświatowych 

Systematycznie śledziłam informacje na stronie MEN 
(MEiN)

Stosowałam przepisy prawa w codziennej pracy.

Cały okres 
trwania stażu

-Realizowanie obowiązków 
zgodnie z prawem oświatowym

Przestrzeganie praw dziecka 
i dbanie o jego dobro, 
ochrona przed 
krzywdzeniem

Przestrzegałam i upowszechniałam prawa dziecka zawarte w 
Konwencji o Prawach Dziecka oraz w razie konieczności 
postępowanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Cały okres 
trwania stażu

-Świadome, efektywne 
i racjonalne zaangażowanie 
rodziców w pomoc własnym 
dzieciom

-Efektywna pomoc 
wychowankom mającym 
trudności w nauce

Stosowanie przepisów 
wewnętrznych 

Analizowałam dokumenty przedszkola, zwłaszcza:
 Statut,

 koncepcję pracy,

 protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Utrwalałam znajomość i przestrzegałam przepisów BHP.

Cały okres 
trwania stażu

-Znajomość 
wewnątrzprzedszkolnej 
dokumnetacji

-Respektowanie i przestrzeganie 
wewnątrzprzedszkolnych 
przepisów

Redagowanie Opracowałam i uaktualniłam Procedure dotyczącą organizacji IX 2020
- Zapewnienie dzieciom 



i aktualizacja przepisów 
szkolnych

i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
obowiązującą w  placówce.

bezpieczeństwa

- Efektywna współpraca 
z rodzicami

§ 7. 2. 8 Korzystanie w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania Sposób realizacji Termin efekty

Prowadzenie zajęć 
z wykorzystaniem 
multimediów.

- Korzystałam z tablicy interaktywnej, kamery, aparatu 
cyfrowego.

- Korzystałam z zasobów internetu (zdjęcia, encyklopedie, 
słowniki)

- Wykorzystywałam kreator krzyżówek.

- Wykorzystywałam kreator wykreślanek.

- Wykorzystywałam filmy edukacyjne  i prezentacje 
multimedialne.

- Wykorzystywałam programy edukacyjne.

- Wykorzystywałam zabawy interaktywne (matematyczne, 
przyrodnicze, rebusy)

Cały okres
trwania stażu

-Uatrakcyjnienie procesu 
dydaktycznego

-Wdrażanie dzieci do 
bezpieczeństwa w czasie 
korzystania z komputera 
i internetu

-Trwała wiedza uczniów

-Wdrożenie wychowanków do 
umiejętnego poszukiwania 
informacji

-Podniesienie jakości pracy 
przedszkola

Opracowanie pomocy 
dydaktycznych.

Opracowałam prezentacje multimedialne:

- Krajobrazy Polski

- Dzieci Świata

- Jesteśmy Polakami

Rok szkolny
2020/2021

Rok szkolny
2021/2022

-Promowanie ciekawych 
rozwiązań metodycznych

-Wzbogacenie warsztatu pracy 
innych nauczycieli



Nauczanie z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia 
na odległość

- Założyłam maila grupowego dla rodziców wychowanków, 
poprzez który komunikowałam się z rodzicami, wysyłałam 
zadania i materiały do realizacji podstawy programowej

-Zamieszczałam materiały dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi do ich realizacji w domu na stronie
internetowej przedszkola

-Zamieszczałam materiały  terapeutyczne dla wychowanków,
do ich realizacji w domu

- Prowadziłam spotkania na wizji  z dziećmi i spotkania z 
rodzicami za pomocą aplikacji Google Meet

III 2020-VI
2020

- Możliwość realizacji podstawy 
programowej

-Umożliwienie wychowankom 
kontaktu z rówieśnikami

 - Wdrażanie wychowanków do 
efektywnego korzystania 
z multimediów

-Podnoszenie kompetencji i 
umiejętności z zakresu 
wykorzystywania metod i form 
kształcenia na odległość



Podsumowanie:

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy, uświadomił mi, jak ogromną wiedzę i umiejętności musi posiadać nauczyciel, 
aby sprostać różnym sytuacjom w przedszkolu. Codzienna praca w placówce jak również w nowych warunkach spowodowanych epidemią 
COVID-19, uświadomiły mi jak ważna i odpowiedzialna jest praca nauczycieli wychowania przedszkolnego. Czas stażu przyczynił się do wielu 
zawodowych i osobistych  sukcesów w zakresie budowania relacji między dziećmi, nauczycielami i rodzicami . Praca nad uzyskaniem stopnia 
nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem 
i wychowawcą.

Myślę, że moja działalność zawodowa przyczyniła się do podniesienia jakości pracy oraz lepszego funkcjonowania całej placówki. 
Moja praca w czasie stażu została doceniona przez dyrektora przedszkola – w październiku 2021 roku otrzymałam Nagrodę Dyrektora za szczególne 
osiągnięcia  związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej, oraz za wdrażanie innowacyjnych metod w procesie 
rewalidacyjno- wychowawczym. Udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę
i umiejętności pedagogiczne. W swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej stosowałam takie metody i formy pracy, które umożliwiają 
wszechstronny rozwój młodego człowieka. Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i metodyczne. Stosowałam w pracy zasoby technologii 
komputerowej, korzystałam z Internetu. W trakcie stażu dzieliłam się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem, zarówno opracowując i prowadząc 
szkolenia i warsztaty dla kadry pedagogicznej placówki, w której jestem zatrudniona, jak również dla nauczycieli z całej Polski, dzięki czemu stale 
rozwijałam swoje umiejętności interpersonalne.

Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje umiejętności i podnosić jakość pracy, by jeszcze lepiej
realizować zadania przedszkola.

Ciągle rozwijająca się technologia daje ogromne możliwości, które zamierzam wykorzystać w dalszej pracy zawodowej. Celem mojej pracy 
jest wszechstronny rozwój dzieci,  przygotowanie młodych ludzi do pewnego, odważnego stawienia czoła wyzwaniom na kolejnych etapach edukacji.
Zamierzam dołożyć wszelkich starań, aby ten cel zrealizować  jak najlepiej. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, 
z korzyścią dla siebie, wychowanków i przedszkola.

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

                                                                                     Podpis nauczyciela                                                                   Podpis dyrektora    




