
 PLAN   ROZWOJU  ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego 

                                                                  

                                               

                                                          

            
data rozpoczęcia stażu:                                             przewidywana data zakończenia stażu:

             1 września 2005 rok                                                      31 maja 2008 rok

                                           

 

  29 września 2005 r.
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      Podstawa prawna: 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.  

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

· Karta  Nauczyciela  z dnia  26  stycznia  1982 r.,  z  późniejszymi  zmianami 

( z dnia 15 lipca 2004)

 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie

niektórych innych ustaw (Dz. U.  z  2000 r. Nr 19, poz. 239)
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Powinności
niezbędne do
uzyskania stopnia
nauczyciela
dyplomowanego 

Działania podjęte dla
realizacji wymagań

Termin realizacji 
Potwierdzenie
realizacji określonego
działania (do wglądu
dyrekcji) 

§ 8.ust.1. pkt. 1

Podejmować  działania
mające  na  celu
doskonalenie  warsztatu
i  metod  pracy,  
w  tym  doskonalenie
umiejętności 
stosowania  technologii
informacyjnej  
i komunikacyjnej.

Będę systematycznie
studiować literaturę
pedagogiczną z
uwzględnieniem: 
-poszukiwania nowości
wydawniczych
dotyczących nauczania
katechezy w szkole,
-aktywizujących metod
pracy, 
-zastosowania
technologii
informacyjnej w
nauczaniu,
-oceniania,
-pracy z uczniem
trudnym itp.

 Zapoznam się z
dokumentacją prawa
oświatowego i
dokonam jej analizy. 

cały okres stażu

wrzesień

zestawienie
bibliografii, notatki,
recenzje, strony www,
uwagi.

plan awansu
zawodowego, analiza
kompetencji własnych.

§ 8. ust.1 pkt. 2

Realizować  zadania
służące  podniesieniu
jakości pracy szkoły.

Podejmę aktywny
udział w
Wewnątrzszkolnym
Doskonaleniu
Nauczycieli, w
szczególności
dotyczącym tworzenia
programów
dydaktycznych i
wychowawczych,
aktywizujących metod
nauczania.

Cały okres stażu zaświadczenia, notatki
z zebrań
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Powinności
niezbędne do
uzyskania stopnia
nauczyciela
dyplomowanego 

Działania podjęte dla
realizacji wymagań

Termin realizacji 
Potwierdzenie
realizacji określonego
działania (do wglądu
dyrekcji) 

§ 8. ust.1 pkt.  3

Pogłębiać  wiedzę  i
umiejętności  służące
własnemu  rozwojowi
oraz  podniesieniu
jakości  pracy  szkoły,
samodzielnie  lub  
przez udział w różnych
formach  kształcenia
ustawicznego-  z
uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju
szkoły,  w  której
odbywa staż.

Będę uczestniczyć 
w warsztatach
metodycznych
dotyczących min.:
-metod aktywizujących
w katechezie,
-praca z dzieckiem
niepełnosprawnym z
trudnościami
edukacyjnymi,
- uczestniczenie w
szkoleniach,
dyskusjach, 
- formach
doskonalenia
zawodowego w
ramach WDN.

cały okres stażu zaświadczenia pisemne
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Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia
nauczyciela
dyplomowanego 

Działania podjęte dla
realizacji wymagań Termin realizacji 

 

Potwierdzenie
realizacji określonego
działania (do wglądu
dyrekcji) 

§ 8. ust.2 pkt.  1
Uzyskiwanie
pozytywnych efektów w
pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań
mających na celu
doskonaleniu pracy
własnej i podniesienie
jakości pracy szkoły, w
związku z zajmowanym
stanowiskiem i pełnioną
funkcją.

Przeprowadzę konkursy
diecezjalne na etapie
szkolnym w klasach III-
IV: 

- Konkurs Wiedzy
Biblijnej “Jonasz,

- Konkurs Recytatorski-
Prorocy Starego
Testamentu,  

- Konkurs plastyczny-
formy przestrzenne
inspirowane dziejami
proroków Starego
Testamentu,

- Śląski Konkurs
Biblijny.

Zorganizuję
międzyszkolny lub
rejonowy etap konkursu
“Jonasz” w naszej
szkole.

2005/2006

2005/2006

2005/2006

I semestr 2005/2006

2005/2006

regulamin, zadania
konkursowe, sukcesy
uczniów w konkursach

regulamin, zadania
konkursowe, sukcesy
uczniów w konkursach

regulamin, zadania
konkursowe, sukcesy
uczniów w konkursach

regulamin, zadania
konkursowe, sukcesy
uczniów w konkursach

potwierdzenie pisemne
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Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia
nauczyciela
dyplomowanego 

Działania podjęte dla
realizacji wymagań Termin realizacji 

 

Potwierdzenie
realizacji określonego
działania (do wglądu
dyrekcji) 

§ 8. ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w
pracy technologii
informacyjnej i
komunikacyjnej.

Ukończę kurs
zaawansowanej obsługi
komputera.

Przygotuję pomoce
dydaktyczne, karty
pracy z wykorzystaniem
poznanych programów
komputerowych. 

Systematycznie będę
tworzyć gazetkę o
tematyce religijnej na
korytarzu szkolnym.

Opracuję i umieszczę
materiały promujące
szkołę na prywatnej
stronie internetowej.

      

czerwiec 2006 rok

cały okres stażu

na bieżąco

cały okres stażu

zaświadczenie

pomoce , wzory kart 

materiały przygotowane,
zdjęcia

dyskietka, dostęp do
strony www
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Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia
nauczyciela
dyplomowanego 

Działania podjęte dla
realizacji wymagań Termin realizacji 

 

Potwierdzenie
realizacji określonego
działania (do wglądu
dyrekcji) 

§ 8. ust.2 pkt.  3
Umiejętność dzielenia
się wiedzą 
i doświadczeniem z
innymi nauczycielami,
w tym przez
prowadzenie otwartych
zajęć, w szczególności
dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli
kontraktowych,
prowadzenie otwartych
zajęć dla nauczycieli w
ramach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia
zawodowego lub innych
zajęć.

Przygotuję z dziećmi
przedstawienia
Bożonarodzeniowe
“Jasełka”, które
pokazane będą
uczniom,
nauczycielom,
rodzicom.

Opracuję scenariusz
“Jasełek”, który
udostępnię w bibliotece
szkolnej.

Udostępnię
przygotowane przeze
mnie wzory kart pracy i
testów innym
katechetom i
wychowawcom klas.

 

Opracuję artykuł do
biuletynu
katechetycznego.

Przeprowadzę
katechezę
diagnozującą.

Zorganizuję w naszej
szkole  konferencję
metodyczną dla
katechetów.

Przeprowadzę
katechezę otwartą dla
katechetów.

styczeń każdego roku 

styczeń 2006

cały okres stażu

 

II semestr 2006/2007

I  semestr 2006/2007

II semestr 2006/2007

II semestr 2006/2007

scenariusze imprez,
zdjęcia, nagrania.

potwierdzenie z
biblioteki

potwierdzenia
otrzymania pomocy
dydaktycznych

wycinek prasowy z
biuletynu

konspekt, potwierdzenie
osób uczestniczących

potwierdzenie
metodyków i katechetów
uczestniczących

konspekt, potwierdzenie
osób uczestniczących
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Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia
nauczyciela
dyplomowanego 

Działania podjęte dla
realizacji wymagań Termin realizacji 

 

Potwierdzenie
realizacji określonego
działania (do wglądu
dyrekcji) 

§ 8. ust.2 pkt. 4.a
Opracowanie i
wdrożenie programu
działań edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych lub
innych związanych
odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub
postępowaniem w
sprawach nieletnich.

Opracuję program Koła
Biblijnego, wdrożę
program we własnej
szkole.

Opracuję program
rewalidacyjno-
kompensacyjny pracy z
dzieckiem
niedowidzącym. 

wrzesień 2006 

październik 2005

opracowany program 

opracowany program
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Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia
nauczyciela
dyplomowanego 

Działania podjęte dla
realizacji wymagań Termin realizacji 

 

Potwierdzenie
realizacji określonego
działania (do wglądu
dyrekcji) 

§ 8. ust.2 pkt.4.c
Poszerzenie zakresu
działań szkoły, 
w szczególności
dotyczących zadań
dydaktycznych,
wychowawczych 
lub opiekuńczych

Opracuję program
Rocznicy Komunii św.,
przygotuję dzieci do
uroczystości.- oprawa
liturgii (śpiew, czytania,
wiersze).

Będę uczestniczyć
wraz z uczniami w
nabożeństwach
wynikających z
kalendarium Roku
Liturgicznego.

Włączę się czynnie w
organizację rekolekcji
wielkoposnych: 
- opieka nad dziećmi w
czasie trwania nauk, 
- sprawowanie opieki
nad dziećmi ze
świetlicy,
-przygotowane liturgii.

Poprowadzę Kółko
Biblijne dla uczniów
klas III – IV.

Będę współpracować z
metodykami religii.

Będę współpracować z
wychowawcami klas.

maj 2006

cały okres stażu

cały okres stażu 
wg kalendarza Roku
Liturgicznego

cały okres stażu

możliwie przez cały
okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

program uroczystości

przygotowane materiały,
zdjęcia z uroczystości

scenariusz uroczystości,
nabożeństw, zdjęcia

przygotowane materiały

programy pracy,
sprawozdanie

potwierdzenie pisemne

potwierdzenie pisemne
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Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia
nauczyciela
dyplomowanego 

Działania podjęte dla
realizacji wymagań Termin realizacji 

 

Potwierdzenie
realizacji określonego
działania (do wglądu
dyrekcji) 

§ 8. ust.2 pkt.  4.e

Wykonywanie zadań na
rzecz oświaty, pomocy
społecznej lub
postępowania w
sprawach nieletnich we
wpółpracy z innymi
osobami, instytucjami
samorządowymi lub
innymi podmiotami

Będę współpracować z
Wydziałem
Katechetycznym min.: 
- sponsorowanie
podręczników do
katechezy dla
najuboższych uczniów.

Podejmę stałą
współpraca z  parafią
św. Józefa:
- pomoc w
organizowaniu wolnego
czasu uczniom,
- pomoc materialna
najuboższym.

Podejmę się wdrożenia
Programu “Pola
nadziei”  w środowisku
szkolnym i parafialnym
(wspiera budowę
nowego Hospicjum w
Bielsku- B.)

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

w łączności  parafią św.
Józefa.

potwierdzenie pisemne

potwierdzenie pisemne

opracowane materiały,
potwierdzenia pisemne,
zdjęcia, 

§ 8. ust.2 pkt. 5
Umiejętność
rozpoznawania i
rozwiązywania
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych 
i innych, z
uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju
szkoły, w której
nauczyciel jest
zatrudniony

Dokonam opisu i
analizy dwóch
przypadków
rozwiązania problemów
edukacyjnych          
( wychowawczych).

Podejmę indywidualną
pracę rewalidacyjną i
korekcyjną z uczniami
wymagającymi
wsparcia.

 2006/2007

cały okres stażu

opis i analiza

potwierdzenie pisemne,
programy rewalidacji
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