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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 

KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:   Joanna Podgórska 

Imię i nazwisko opiekuna stażu:   

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:   

Miejsce Pracy:     

Stanowisko:     Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Czas trwania stażu:    1 września 2019 r. - 31 maja 2022 r.  

Nazwa organu nadzorującego szkołę:  

Nazwa organu prowadzącego szkołę:  
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§7 ust. 2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek 

wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 

 

ZADANIA   FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY 

Poznanie procedury 
awansu zawodowego 
na stopień nauczyciela 
mianowanego 

 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących 
awansu zawodowego: 

- Rozdział 3a ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 
r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami); 
-Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji - "Awans zawodowy 
nauczyciela-krok po kroku".  

09.2019 Skonstruowanie we właściwy sposób 
Plan Rozwoju Zawodowego.  
 
Umieszczenie w Planie zadań 
zgodnych z rozporządzeniem oraz 
specyfiką placówki. 

Podjęcie współpracy  
z opiekunem stażu 

 Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. 

 Współpraca w zakresie tworzenia Planu Rozwoju 
Zawodowego oraz Aneksu do Planu Rozwoju 
Zawodowego. 

 Regularne rozmowy z opiekunem stażu dotyczące 
podjętych zadań i obserwowanych zajęć. 

 Opracowanie pod nadzorem opiekuna stażu 
sprawozdania z przebiegu stażu 

09.2019, 09.2020, 
01.2021 

09.2019, 09.2020 
 

Cały okres stażu 
 

05.2022 

Podniesienie jakości mojej pracy, co 
przekłada się na korzyści edukacyjne 
dla uczniów oraz szkoły, jako placówki.  

Doskonalenie warsztatu 
pracy 

 Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach 
prowadzonych przez firmy zewnętrzne: 

- Metoda projektów kształtowaniu kompetencji kluczowych 
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolenie, MSCDN,  
- Motywacja ucznia miarą efektywności planu daltońskiego, 
Międzynarodowa Daltońska Konferencja naukowo-
dydaktyczna, Polskie Stowarzyszenie Dalton; 
- Teatr do góry nogami – gramy na scenie klasykami”, 
warsztaty metodyczne, Warszawskie Centrum Szkoleniowe 

Cały okres stażu 
 

22.10.2019 
 

18.11.2019 
 
 

7-8.12.2019 
 

Dzięki udziałowi w szkoleniach 
prowadzonych przez firmy 
zewnętrzne: 
- przeprowadziłam w grupie 
przedszkolnej projekt edukacyjny 
„Jabłko”; 
- pogłębiłam swoją wiedzę dotyczącą 
działania edukacji daltońskiej w grupie 
dzieci; 
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KLANZA; 
- Wokół Praw Dziecka, Międzynarodowa Konferencja, Polski 
Komitet OMEP; 
- Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów metodą NVC i 
małych kręgów, kurs doskonalący, WCIES; 
- Praca z aplikacją Zoom dla początkujących, szkolenie zdalne, 
WCIES; 
- Animacje komputerowe, szkolenie zdalne, WCIES; 
- Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych 
(platforma Genial.ly), szkolenie zdalne, WCIES; 
- Aplikacje internetowe w pracy nauczyciela, szkolenie zdalne, 
WCIES; 
- Bon i Ton i inne umiejętności społeczne, warsztaty, WCIES;  
- Myślenie wizualne od pierwszego dzwonka, warsztaty 
zdalne;  
- Learningapps w nauczaniu zdalnym dzieci, szkolenie, WCIES; 
- Komputer jako narzędzie d tworzenia środków 
dydaktycznych dla dzieci, WCIES; 
- Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, Mam tę moc; 
- Kamishibai w pracy z dziećmi, szkolenie, MSCDN 
- Zabawy wspierające naukę czytania, szkolenie, WCIES 
- Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w programie Wars i 
Sawa, szkolenie, WCIES 
- Aktywizujące metody pracy na lekcjach, szkolenie, WCIES 
- Tworzenie kart pracy i sprawdzianów online dla uczniów klas 
1-3, szkolenie, WCIES 
-Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY  - 
„Uzdolnienia, a kompetencje przyszłości”, WCIES 
 

 Udział w szkoleniach w ramach WDN: 
- Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji 
przedszkolnej, Froebel.pl; 

 
27.01.2020 

 
5.02.2020 

 
8.04.2020 

 
8-27.04.2020 
9-16.04.2020 

 
3.06.2020 

 
10.09.2020 

22.09-30.10.2020 
 

26.10.2020 
21.10.2020 

 
19.03.2021 

 
9.04.2021 

4-26.10.2021 
18.11-10.12.2021 

 
16.02-8.03.2022 

28.03-20.04.2022 
 

24.05.2022 
 

 
 

6.11.2019 
 

- wprowadziłam elementy metody 
Porozumienia bez przemocy w grupie 
przedszkolnej i szkolnej, 
- prowadziłam spotkania z rodzicami 
oraz dziećmi przy użyciu aplikacji 
ZOOM w czasie nauki zdalnej; 
- tworzyłam materiały interaktywne 
dla uczniów z wykorzystaniem aplikacji 
internetowych np. Genially, Canva, 
Learningapps, Wordwall. 
- wprowadziłam elementy myślenia 
wizualnego w pracy z dziećmi; 
- poszerzałam swoją wiedzę dotyczącą 
wykorzystania nowoczesnych 
technologii w edukacji; 
- nauczyłam się konstruować własne 
karty pracy. 
- częściej korzystałam z metod 
aktywizujących w pracy np. gier i 
zabaw, dyskusji grupowych itp. 
Wszystko to spowodowało 
podwyższenie jakości mojej pracy oraz 
działania szkoły. Pozytywnie wpłynęło 
na rozwój poznawczy i emocjonalny 
uczniów. 
 
 
 
 
 
Szkolenia ramach WDM pozwoliły mi 
na: 
- lepszą współpracę z rodzicami; 
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- Współpraca z rodzicami w tym z rodzicami trudnymi, 
warsztaty; Centrum Rozwoju Edukacji A-Z 
- Budowanie strategii przeciwdziałania przemocy w szkole, 
szkolenie; Centrum Rozwoju Edukacji A-Z 
- Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
szkolenie; Centrum Rozwoju Edukacji A-Z 
- Jak prowadzić skuteczne lekcje online?, szkolenie; Centrum 
Rozwoju Edukacji A-Z  
- Pracownicze Plany Kapitałowe, szkolenie; Centrum Rozwoju 
Edukacji A-Z 
- Hejt! Mowa nienawiści, szkolenie, Centrum Rozwoju Edukacji 
A-Z 
- Tak to robią skuteczni nauczyciele. A Ty jak? – siedem 
prostych sposobów na prowadzenie zajęć online, Centrum 
Rozwoju Edukacji A-Z 
- Korelacja międzyprzedmiotowa i współpraca nauczycieli, 
Ekotur 
-Polski Ład – zmiany dla pracowników oświaty, Centrum 
Rozwoju Edukacji A-Z 
-Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z Ukrainy, 
Centrum Rozwoju Edukacji A-Z 
 

 Samokształcenie 
- Czytanie książek m.in.  
„Pedagogika planu daltońskiego” R. Roehner, H. Wenke,  
„Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński” A. i R. 
Sowińscy,  
„Dziecko, a integracja sensoryczna” J. Ayres,  
„Jak zachować porządek w klasie” H. Nolting, 
„Z dzieckiem w świat wartości” I. Koźmińska, E. Olszewska 
„777 pomysłów na zabawy z książką” M. Swędrowska 
„Porozumienie bez przemocy” M. Rosenberg 
„Terapia ręki w praktyce” A. Giczewska 

25.08.2020 
 

26.08.2020 
 

6.10.2020 
 

20.11.2020 
 

21.12.2020 
 

29.12.2020 
 

8.04.2021 
 
 

16.02.2022 
 

2.03.2022 
 

16.05.2022 
 
 
 
 

 
Cały okres stażu 

 
 
 
 
 
 
 

- poznanie i wykorzystanie sposobów 
skutecznego prowadzenia lekcji 
online; 
- przeciwdziałanie sytuacjom trudnym 
w szkole; 
-skuteczniejsze prowadzenie lekcji 
zdalnych; 
-podniesienie jakości pracy z nowymi 
uczniami z Ukrainy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zakresie samokształcenia  poprzez 
czytanie książek oraz śledzenie stron 
internetowych, osiągnęłam: 
- lepsze zrozumienie pedagogiki planu 
daltońskiego w rozwoju i codzienności 
edukacyjne dzieci ; 
- inspirację do wykorzystywania 
metod i środków dydaktycznych, 
których nie znałam w pracy z dziećmi; 
- podejmowanie skuteczniejszych 
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„Uważność i spokój żabki” E. Snel 
„Joga dla dzieci” J. Jakubik-Hajdukiewicz 
„Bajki terapeutyczne” M. Molicka 
 
-Czytanie portali, stron i blogów edukacyjnych: 
plandaltonski.pl, printoteka.pl, superkid.pl, ceo.pl, sieciaki.pl, 
krototak.pl , scholaris.pl, nauczyciel.pl, awans.oswiata.org 

 
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez inne nauczycielki 
 
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 
Joannę Kurak: 
„Waga” – zabawa w eksperymentowanie, kształtowanie 
umiejętności posługiwania się wagą w zabawie  
„Pająk” – udział w projekcie badawczym, tworzenie siatki 
tematycznej (zebranie doświadczeń i wiedzy dzieci, 
sporządzenie listy pytań do ekspertów)  
„Wiosenna piosenka” – kodowanie piosenki, kształtowanie 
umiejętności odkodowywania informacji, rozwijanie 
logicznego myślenia  
 
Obserwacja zajęć integracji sensorycznej prowadzonych 
przez Renatę Paś w ramach praktyk studenckich: 
„Ograniczanie nadwrażliwości dotykowej” – budowanie oraz 
pokonywanie toru przeszkód z wykorzystaniem różnych 
faktur. Różnicowanie prawo-lewo; 
„Budowanie napięcia centralnego” – ćwiczenia na drabinkach, 
chód stopa za stopą na ławce, ćwiczenia na dużej piłce. Masaż 
– mapa ciała;  
„Ćwiczenia koordynacji ruchowej” – pokonywanie toru 
przeszkód z balonem (wzmocnienie mięśni brzucha), ćwiczenia 
w podporze.  
 

 
 
 
 
 

Cały okres stażu 
 
 
 
 
 
 

17.10.2019 
 

21.11.2019 
 
 

4.03.2020 
 
 
 
 
 

10.06.2020 
 
 

11.06.2020 
 
 

17.06.2020 
 
 
 

działań wychowawczych 
ukierunkowanych na dziecko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obserwacja zajęć prowadzonych przez 
inne nauczycielki pozwoliła mi poznać 
inne sposoby aktywowania uczniów w 
grupie. Obserwowane zajęcia 
inspirowały mnie do tworzenia 
własnych pomocy dydaktycznych, 
które potem wykorzystywałam w 
pracy z dziećmi. 
 
 
 
 
Obserwacja zajęć z integracji 
sensorycznej uświadomiła mi, jak 
ważna jest odpowiednia stymulacja 
sensoryczna dziecka dla jego 
prawidłowego funkcjonowania i 
rozwoju. 
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Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 
Małgorzatę Stefańską: 
„My się zimy nie boimy” – piszemy list do Pani Zimy 
„Ćwiczenia skoczne i bieżne” – tor przeszkód 
„Ulubieni bohaterowie naszych bajek” – ćwiczenia dramowe 
„Postanowienia noworoczne” – zajęcia wychowawcze 
„Obliczanie iloczynów i ilorazów” – stosowanie przemienności 
mnożenia – rozwiązywanie zadań, 
„Przebiśniegi” – plastyczne inspiracje 

 
- Ukończenie studiów podyplomowych na Akademii 
Pedagogiki Specjalnej "Diagnoza i terapia dzieci z 
zaburzeniami integracji sensorycznej" 
 
 
 
- Rozbudowa własnego warsztatu pracy  
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych np. pomocy 

sensorycznych (memo dotykowe, memo słuchowe, słoiczki 

zapachowe, książka dotykowa), pomocy dydaktycznych 

przeznaczonych dla trzylatków (zabawy z klamerkami, zabawy 

montessoriańskie w przelewanie wody/przesypywanie kaszy), 

pomocy daltońskich (kolorowych dni tygodnia, planu dnia, 

dyżurów, pociągu par, kalendarza urodzin); pomocy 

dydaktycznych dla uczniów klas I-III (zabawa Ja mam… Kto 

ma?, Zabawy językowe ze spinnerem, zabawa matematyczna 

Kwadromino, dyktanda graficzne itd.). 

 

- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki  

gromadzenie literatury dotyczącej integracji sensorycznej, 

gromadzenie literatury dotyczącej edukacji daltońskiej w 

przedszkolu i szkole 

 
 

16.12.2020 
18.05.2021 
2.06.2021 
3.01.2022 

24.02.2022 
18.03.2022 

 
 

10.2019-06.2021 
 
 
 

 
 

Cały okres stażu 
 
 
 
 
 
 
 

Obserwacja zajęć z edukacji 
wczesnoszkolnej inspiruje mnie do 
wykorzystywania ciekawych 
materiałów i form pracy na lekcjach. 
Uczę się także od opiekunki stażu 
podejmowania odpowiednich 
profilaktycznych działań w zakresie 
trudności wychowawczych. 
 
 
Podjęcie studiów podyplomowych na 
Akademii Pedagogiki Specjalnej 
rozbudowuje mój warsztat pracy i 
pozwala mi skuteczniej obserwować 
uczniów pod kątem możliwych 
trudności w nauce i ich przyczyn. 
 
Zabawa i nauka z moimi pomocami 
dydaktycznymi pomagała dzieciom w 
skuteczniejszym przyswajaniu wiedzy i 
nauce nowych umiejętności. 
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Wykonywanie innych 
przydzielonych 
obowiązków 

 Prowadzenie strony internetowej przedszkola 
(opisywanie wydarzeń, robienie i zamieszczanie zdjęć, 
wprowadzanie wydarzeń do Wordpressa) 
 

 Współpraca w zespole ds. planowania pracy w 
przedszkolu (współtworzenie sposobów realizacji 
priorytetów edukacyjnych) 

 Praca w zespole ds. aktualizacji Statutu Przedszkola 
(aktualizacja statutu o obowiązki dyrektora szkoły oraz 
informacje dotyczące ochrony danych osobowych 
RODO) 

 Opieka nad sprzętem audiowizualnym w przedszkolu 
(obsługa sprzętu podczas imprez przedszkolnych). 
 

 

 Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej 
 

 Współprowadzenie Kroniki Szkolnej 
(Dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły) 

 Praca w zespole ds. dziecka zdolnego – 
przewodnicząca w roku szkolnym 2021/2022 
 

 
 
 

rok szkolny 2019/2020 
 
 
 
rok szkolny 2019/202 
 
 
rok szkolny 2019/2020 
 
 
 
rok szkolny 2019/2020 
 
 
rok szkolny 2020/2021 
rok  szkolny2021/2022 
 
rok szkolny 2020/2021 
 
rok szkolny 2020/2021 
rok szkolny 2021/2022 
 
 
 

- Promowanie szkoły online, 
kreowanie pozytywnego wizerunku. 
 
 
- Współpraca z nauczycielkami oraz 
realizacja założeń planu pracy. 
 
- Statut przedszkola uwzględniający 
aktualną sytuację prawną. 
 
 
-Profesjonalna prawa audiowizualna 
podczas imprez. 
- Współpraca z nauczycielkami szkoły i 
realizacja planu pracy szkoły. 
- Udokumentowanie wydarzeń 
szkolnych dla przyszłych pokoleń. 
Nauka obsługi programu do tworzenia 
kroniki. 
-Diagnozowanie uczniów zdolnych w 
szkole, współtworzenie raportów na 
temat uczniów zdolnych w szkole. 
-Przygotowanie ewaluacji  Szkolnego 
Programu Wspierania ucznia 
zdolnego. 

Umożliwienie dzieciom 
poznania bliższego i 
dalszego  środowiska i 
uatrakcyjnienie 
sposobu zdobywania 
wiedzy poprzez 
bezpośrednią 
obserwację 

 Piknik jesienny – poznanie cech charakterystycznych 
jesiennej przyrody 

 
 

 Udział w Święcie Niepodległości 11 listopada, wspólne 
śpiewanie hymnu w ramach akcji „Niepodległa do 
hymnu”; 

 Realizacja projektu badawczego „Jabłko”; 

15.10.2019 
 
 
 

11.11.2019 
 
 

11.2019 

- Znajomość cech jesiennej przyrody. 
Spędzanie czasu w rodzinnym gronie 
oraz integracja ze społecznością 
przedszkolną. 
- Poznawanie i kultywowanie tradycji 
narodowych przez dzieci. 
 
-Poznanie najbliższego środowiska 



8 
 

 
 
 

 Uczestnictwo w Wigilii przedszkolnej oraz tworzenie 
ozdób na Kiermasz Świąteczny; 

 Zaangażowanie rodziców w akcję czytelniczą Czytający 
Rodzice w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 
 

 Wycieczka autokarowa do Ośrodka Edukacji 
Technicznej w Słomczynie 

 Wycieczka do lodziarni z okazji Dnia Dziecka 
 
 

 Wycieczka do Lasu Bemowo  
 

 Wycieczka na warszawską starówkę 
 
 

 Lekcja ze strażnikiem miejskim 
 

 Wycieczka „Jedziemy na wykopki” 
 

 Wycieczka do mini-zoo w Śmiechocinku 
 

 Wycieczka do teatru Bemowo na spektakl „Królowa 
Śniegu” 
 

 Spotkanie z warszawski kataryniarzem 
 

 Spotkanie z pielęgniarką szkolną 
 

 Wycieczka na pocztę 
 

 
 
 

12.2019 
 

02.2020 
 
 

30.09.2020 
 

1.06.2021 
 
 

20.09.2021 
 

22.09.2021 
 
 

27.09.2021 
 

29.09.2021 
 

29.10.2021 
 

4.11.2021 
 
 

19.01.2022 
 
 

24.01.2022 
28.01.2022 

 

dzieci poprzez aktywności 
zaplanowane w ramach projektu 
edukacyjnego. 
-Poznawanie i kultywowanie tradycji 
świątecznych i rodzinnych przez dzieci. 
-Rozwijanie czytelnictwa wśród 
najmłodszych poprzez zaangażowanie 
rodziców. 
-Poznanie technicznych możliwości 
obróbki drewna oraz pracy stolarza. 
-Samodzielne zamawianie oraz 
płacenie za lody w lodziarni przez 
dzieci. 
-Poznanie pracy leśnika oraz 
naturalnego środowiska w lesie. 
-Poznanie legend warszawskich oraz 
współczesnego wyglądu Starego 
Miasta. 
-Poznanie pracy strażnika miejskiego 
oraz przepisów ruchu drogowego 
-Poznanie dawnych i współczesnych 
sposobów pracy na roli. 
-Obserwacja zwierząt w mini-zoo oraz 
sposobów opieki nad zwierzętami. 
-Uczestnictwo w spektaklu oraz 
poznanie pracy aktora. Kulturalne 
zachowanie się w miejscu publicznym. 
-Poznanie zawodu kataryniarza i 
rozrywek w dawnej Warszawie. 
-Poznanie pracy pielęgniarki oraz 
sposobów dbania o zdrowie. 
-Samodzielne wysyłanie listów do 
kolegów. 
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 Spotkanie z poetką panią Hanną Niewiadomską 
 
 

 Wycieczka do teatru Guliwer na spektakl „Bromba i 
inni” 

 Lekcja biblioteczna w Bibliotece Publicznej Bemowo 

 Wycieczka do Domu Pracy Twórczej „Granica” 
 
 

 
 

17.02.2022 
 
 

5.05.2022 
 

10.05.2022 
31.05.2022 

 

-Zapoznanie z twórczością 
współczesnej poetki oraz poznanie 
kulisów pracy twórczej. 
-Uczestnictwo w spektaklu do 
słuchania, stymulacja zmysłowa dzieci. 
- Poznanie pracy bibliotekarki oraz 
udział w warsztatach dotyczących 
tolerancji. 
-Nauka tworzenia obrazów metodą 
decoupage. Obserwacja przyrody 
Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Realizacja ciekawych 
programów i projektów 
oferowanych przez 
instytucje zewnętrzne 

 Koordynowanie ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” – 
zorganizowanie przedszkolnej zbiórki pieniędzy. 

 

 Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – 
zaangażowanie rodziców do czytania dzieciom. 
 

 

 Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? – zajęcia w 
ramach Uniwersytetu Dzieci 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w ramach akcji 
UNICEF 

 

 Udział w akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa! Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 

 Warsztaty „Jak pięknie się różnić?” organizowane 
przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

 Warsztaty astronomiczne prowadzone przez Fundację 
Edukacji Astronomicznej Astroedukacja 

 Zajęcia terenowe w lesie Bemowo 
 

 Warsztaty „O Józefie i szabatowej rybie” 
organizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich 

11.2019 
 
 

03.2020 
 
 
 

rok szkolny 2020/2021 
 

20.11.2020 
 

 
rok szkolny 2020/2021 
 

2.02.2021 
 

04.2021-06.2021 
 

20.09.2021 
17.05.2022 
20.10.2021 

 

- Kształtowanie wśród wychowanków 
postawy polegającej na pomaganiu 
innym i dzieleniu się swoimi zasobami. 
- Rozwijanie postaw czytelniczych 
wśród najmłodszych. Uświadomienie 
rodzicom znaczenia codziennego 
czytania. 
- Rozwijanie inteligencji emocjonalnej 
u uczniów. 
-Poznanie Praw Dziecka oraz 
zróżnicowanej sytuacji dzieci na 
świecie przez uczniów. 
-Wzmacnianie nawyku codziennego 
czytania 
-Nauka tolerancji i szanowania różnic 
dla dzieci. 
-Poszerzanie wiedzy na temat 
kosmosu. 
-Poznanie zmian zachodzących w lesie 
wraz ze zmianami pór roku. 
-Nauka zwyczajów żydowskich oraz 
szacunku dla różnorodności religijnej i 
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POLIN 

 Warsztaty astronomiczne prowadzone przez Fundację 
Edukacji Astronomicznej Astroedukacja 

 Warsztaty historyczne prowadzone przez Uniwersytet 
Ciekawej Historii 
 

 Warsztaty z absolwentkami szkoły w ramach projektu 
„Życie poza internetem istnieje”. 
 

 

 Warsztaty filmowe prowadzone przez Centrum 
Edukacji Filmowej 

 
12.2021-05.2022 

 
03.2022-05.2022 

 
 

31.03.2022 
 
 
 

26.04.2022 
 

kulturowej. 
-Poszerzanie wiedzy na temat 
kosmosu oraz astronomii. 
- Zdobycie wiedzy dotyczącej 
zmieniających się zwyczajów ludzi na 
przestrzeni wieków. 
-Obserwacja zainteresowań uczennic. 
Poznanie korzyści i niebezpieczeństw 
związanych z korzystaniem z 
internetu. 
-Poznanie roli muzyki w filmie oraz 
pracy tapera. 
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§ 7 ust. 2 pkt 2 umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej 

 

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY 

Diagnoza umiejętności i 
wiadomości dzieci 

 Obserwacja funkcjonowania dzieci trzyletnich w 
trakcie okresu adaptacyjnego. 

 
 
 
 

 Prowadzenie diagnozy dziecka trzyletniego. 
 
 
 
 

 Przeprowadzenie diagnozy uczniów klasy I na 
początku roku szkolnego. 

 
 
 
 

 Projekt: „Poznaj moje hobby”, który obejmował 
prezentację swojego hobby przez każdego ucznia oraz 
stawiał go w roli specjalisty z danej dziedziny. 

 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji uczniów 
klasy I (współtworzenie sprawdzianu dostosowanego 
dla uczniów klas I). 

 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji uczniów 
klasy II  

 Bieżące diagnozowanie wiedzy i umiejętności dzieci 

09-10.2019 
 
 
 
 
 

03.2020 
 
 
 
 

09.2020 
 
 
 
 
 

02.2021 
 

 
20.05.2021 

 
 

12.05.2022 
 

rok szkolny 2020/2021 

- Zdobycie wiedzy nt. potrzeb 
adaptacyjnych dzieci trzyletnich 
pozwoliło mi tworzyć działania we 
współpracy z rodzicami, które 
pomogły im lepiej funkcjonować w 
przedszkolu. 
- Wiedza dotycząca umiejętności 
trzylatków umożliwiła skupienie się na 
umiejętnościach, w których 
występowały deficyty, które należało 
rozwinąć. 
- Ocena poziomu wiedzy i 
umiejętności dzieci umożliwiła mi 
skierowanie uczniów na zajęcia 
wspierające ich rozwój oraz podjęcie 
odpowiednich działań 
wspomagających dzieci. 
-Zdobycie wiedzy na temat 
zainteresowań i pasji uczniów. 
Poszerzanie wiedzy ogólnej uczniów. 
- Sprawdziany dały mi informację na 
temat skuteczności moich 
oddziaływań edukacyjnych oraz 
poczynionych przez uczniów postępów 
w pierwszej klasie oraz drugiej. 
-Informacja dla nauczyciela, uczniów i 
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poprzez sprawdziany, kartkówki, test 
 

rok szkolny 2021/2022 
 

rodziców dotycząca postępów 
uczniów w nauce. 

Wykorzystanie wiedzy 
na temat możliwości, 
potrzeb i zainteresowań 
dzieci 

Diagnoza oraz stała obserwacja potrzeb i możliwości 
wychowanków umożliwiła mi podjęcie działań, których celem 
było lepsze funkcjonowanie dzieci: 

 Podczas realizacji projektu badawczego „Jabłko” 
badaliśmy i sprawdzaliśmy obszary dotyczącego tego 
tematu, które wynikały z zainteresowań dzieci, np. Jak 
smakują jabłka? Jakie są rodzaje jabłek? Co można 
ugotować z jabłek? 

 Wprowadzenie instrukcji czynnościowych w 
przedszkolu np. instrukcja ubierania się w szatni, 
instrukcja mycia rąk, instrukcja przeciwpożarowa  itp. 

 Cykl zajęć „Umiesz Ty-Umiem Ja” podczas, którego 
prowadziłam cykliczne zajęcia z jogi dla dzieci dla 
zainteresowanych ćwiczeniami przedszkolaków. 

 Praca według zasad planu daltońskiego pozwoliła 
indywidualizować zadania dla dzieci, przedstawiając je 
za pomocą wizualizacji. Przedszkolaki wykonywały 
zadania w wybranym przez siebie momencie tygodnia 
wybierając spośród zaproponowanych zadań. 

 Znając potrzeby dzieci i ich możliwości stworzony 
został przeze mnie plan dnia, który dawał dzieciom 
poczucie bezpieczeństwa w przedszkolu. 

 Przeprowadzenie „Wyzwania czytelniczego”, które 
pozwoliło wszystkim uczniom bez względu na 
początkowe umiejętności osiągnąć cel, jakim było 
codzienne 15-minutowe czytanie i wykształcić nawyk 
codziennego czytania. 
 

 Prowadzenie zajęć integracyjnych po każdej przerwie 
spowodowanej nauką zdalną. 
 

 
 
 

11.2019 
 
 
 
 

rok szkolny 2019/2020 
 
 
 

rok szkolny 2019/2020 
 

rok szkolny 2019/2020 
 
 
 
 

cały okres stażu 
 
 
 
 

02.2021-06.2021 
 

 
 

01.2021, 04.2021 
3.01.02022 

 

 
 
 
- Samodzielne zdobywanie wiedzy 
przez dzieci pod przewodnictwem 
nauczyciela. 
 
 
- Kształtowanie samodzielności. 
-Rozwijanie zainteresowań ruchowych 
dzieci. 
-Rozwijanie odpowiedzialności. 
 
- Tworzenie przyjaznej przestrzeni, w 
której dzieci czują się bezpiecznie 
- Poszerzanie wiedzy ogólnej dzieci. 
- Poprawa techniki czytania oraz 
umiejętności czytania ze 
zrozumieniem. Kształtowanie nawyku 
codziennego czytania. 
 
 
 
 
 
 
 
- Integracja zespołu klasowego, 
pozytywna atmosfera na lekcjach, 
która przyczynia się do osiągania 
lepszych wyników w nauce. 
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 Wprowadzenie elementów planu daltońskiego w 
szkole w celu indywidualizacji oddziaływań 
edukacyjnych. 
 

rok szkolny 2021/2022 
 

-Rozwijanie samodzielności oraz 
odpowiedzialności za wykonane 
zadania. 

Praca z dzieckiem z 
trudnościami 

 Wnioskowanie o pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
dla uczniów wymagających wsparcia. 

 Współpraca z terapeutą pedagogicznym, logopedą i 
psychologiem. 

 Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 
 
 

 Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, 
zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod 
aktywizujących i relaksacyjnych w pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

 Dostosowanie metod i form pracy do możliwości 
psychofizycznych uczniów (praca w parach i małych 
grupach, ćwiczenia śródlekcyjne) 

 Zapewnienie dzieciom możliwości wielozmysłowego 
poznawania świata. 

 Stały kontakt z rodzicami poprzez Librus oraz 
spotkania indywidualne. 

cały okres stażu 
 
 

cały okres stażu 
rok szkolny 2020/2021 
rok szkolny 2021/2022 

 
 

cały okres stażu 
 
 
 

cały okres stażu 
 

cały okres stażu 
 

cały okres stażu 

- Udzielenie uczniom wsparcia 
edukacyjnego i wychowawczego. 
- Wspólne, celowe oddziaływania na 
ucznia. 
- Osiągnięcie przez uczniów lepszych 
wyników w obszarach wymagających 
dodatkowej pracy. 
- Osiąganie przez uczniów lepszych 
wyników w nauce oraz rozwijanie 
kontaktów społecznych, które są 
ważne dla rozwoju. 
- Osiąganie sukcesów przez uczniów, 
którzy mają mniejsze zdolności do 
nauki. 
- Lepsze przyswajanie wiadomości 
przez dzieci. 
-Osiąganie przez uczniów lepszych 
efektów dzięki współpracy dom i 
szkoły. 

Praca z dzieckiem 
uzdolnionym 

 Proponowanie zadań dodatkowych, poszerzających 
wiedzę dzieci. 

 Praca z uczniami według założeń planu daltońskiego. 
 

 Przygotowanie do udziału w konkursach (Konkurs 
ŚWIETLIK, Konkurs pięknego czytania, Konkursy 
plastyczne, Konkurs „Znam Legendy Polskie”, Konkurs 
Kangur, Konkurs Olimpusek) 

 Współorganizowanie konkursów: Pięknego Czytania, 
Festiwalu Piosenki Patriotycznej, Konkursu 

cały okres stażu  
 

cały okres stażu 
 

cały okres stażu 
 
 
 

 
 

- Osiąganie bardzo dobrych wyników 
w nauce. 
-Osiąganie sukcesów edukacyjnych. 
- Osiąganie przez moich uczniów 
wysokich wyników w konkursie  
- Osiągnięcie sukcesów przez 
wychowanków, zwiększenie wiary we 
własne możliwości. Zdobycie 
doświadczenia w zakresie organizacji 
konkurów. 
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Recytatorskiego „Miło panią poznać, pani Wando”, 
Dzielnicowego Konkursu Plastycznego „Dzieci Świata”, 
Dzielnicowego Logopedycznego Konkursu 
Plastycznego „Co w dżungli trzeszczy, zgrzyta, 
drzemie?” 

 

 Zachęcanie dziecka i rodziców do korzystania z zajęć 
pozaszkolnych. 

 Stosowanie różnorodnych metod i form pracy. 
 

 
 
 
 

 
 

cały okres stażu 
 

cały okres stażu 

- Rozwijanie zainteresowań dzieci poza 
szkołą. Poszerzanie wiedzy i 
zainteresowań. Osiąganie sukcesów w 
danej dziedzinie. 
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§ 7 ust. 2 pkt 3 umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia 

 

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY 

Wykorzystanie metod 
aktywizujących na 
zajęciach, 
dostosowanych do 
potrzeb i możliwości 
dzieci 

 Praca według założeń planu daltońskiego. 
 
 
 
 

 Tworzenie własnych pomocy, dostosowanych do 
potrzeb i możliwości dzieci (karty do gry, koła fortuny, 
karty pracy, gry, plan dnia, pociąg par, instrukcje 
zadaniowe itd.) 

 Wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy z 
dziećmi: 

- metoda projektów badawczych; 
- zabawy badawcze i eksperymenty; 
- odimienna metoda nauki czytania I Majchrzak; 
- burza mózgów; 
- gry dydaktyczne; 
- mapy myśli; 
- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; 
- joga dla dzieci; 
-gry i zabawy edukacyjne; 
-elementy rysowania wizualnego. 

cały okres stażu 
 
 
 
 

cały okres stażu 
 
 
 
 

 
cały okres stażu 

 

- Kształtowanie samodzielności i 
odpowiedzialności za efekty swojej 
pracy. Nauka współpracy z innymi. 
- Korzystanie z pomocy dydaktycznych 
dedykowanych grupie pomogło w 
osiągnięciu celów dydaktycznych 
podczas zajęć. 
 
 
- Aktywne zdobywanie wiedzy, 
zapamiętywanie ważnych informacji 
na długo, internalizowanie wiedzy. 
- Poprawa sprawności ruchowej oraz 
wzrost umiejętności społecznych. 
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§ 7 ust. 2 pkt 4 umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia 

warsztatu pracy 

 

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY 

Dokonywanie 
autorefleksji 

 Autorefleksja po wspólnych działaniach z uczniami 
(dostrzeganie mocne i słabe strony zaproponowanych 
aktywności, analiza sposobu ich wprowadzania, 
dynamiki zajęć, osiągniętych celów). 

 Przygotowanie przed rozmową z osobami 
obserwującymi zajęcia (dyrektor, opiekun stażu, inni 
nauczyciele). 

Dyrektorskie hospitacje zajęć: 
-„Ćwiczymy wesoło” – zajęcia integracyjne metodą Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne  
-„Deszczowe chmury” – posługiwanie się pojęciami 
dotyczącymi zjawisk przyrodniczych  
-„My jesteśmy Pszczółki małe” – uroczystość Pasowania na 
Przedszkolaka  
-„Bal karnawałowy” – zabawy plastyczne oraz sensoryczne  
- „Bąk i sęp” – poznanie liter ę i ą. 
- „Szkoła dawniej i dziś” – poznanie cech dawnego systemu 
nauczania w Polsce. 

 
Obserwacja sposobu prowadzenia  zajęć/lekcji przez opiekuna 
stażu oraz innych nauczycieli: 
-„Joga dla dzieci” – zajęcia otwarte dla dyrektora i nauczycieli, 
prezentacja ćwiczeń z elementami jogi dla dzieci. 
-„Ćwiczymy wesoło – zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci 
prowadzone metodą Weroniki Sherborne” 
- „Poznajmy się” – gry i zabawy integracyjne w klasie. 

cały okres stażu 
 
 
 

cały okres stażu 
 
 

cały okres stażu 
24.10.2019 

 
30.10.2019 

 
21.11.2019 

 
30.01.2020 
30.10.2020 
3.02.2021 

 
 
 
 

13.10.2019 
 

24.10.2019 
 

29.09.2020 

Lepsze zrozumienie działania procesu 
edukacyjnego oraz potrzeb i 
możliwości grupy dzieci.  
Tworzenie warunków przyjaznych dla 
uczenia się.  
Rozwój zawodowy, czerpanie inspiracji 
od innych nauczycieli.  
Dokonywanie autorefleksji na temat 
swojej pracy i udoskonalanie kolejnych 
zajęć. 
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- „Dzień Ziemi” – jak dbać o planetę? -  zajęcia otwarte online 
dla nauczycieli. 
- „Termometr” – jak odczytywać temperaturę 
- „Legenda o Piaście Kołodzieju” – czym jest legenda? 
 

 Wypełnianie arkuszy samooceny po każdym półroczu. 
 

22.04.2020 
 

7.12.2021 
29.04.2022 

Słuchanie i 
uwzględnianie w pracy 
wskazówek innych osób 

 Ewaluacja zajęć przez uczniów biorących w nich 
udział. 

 Refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez 
opiekuna stażu i dyrektora po obserwacji 
przeprowadzonych zajęć. 

 

cały okres stażu 
 

cały okres stażu 

Wzbogacenie warsztatu pracy.  
Lepsze zrozumienie potrzeb 
wychowanków.  
Przyjmowanie wskazówek dyrektora 
oraz opiekuna stażu i wykorzystywanie 
ich w dalszej pracy.  
Uczenie się od uczniów, tego, jak 
skutecznie ich uczyć. 
 

Analiza wyników 
obserwacji 
pedagogicznych  i 
diagnozy 

 Analiza skuteczności własnych działań poprzez 
obserwację umiejętności i zachowania dzieci. 

 Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej po 
każdym półroczu - porównanie przyrostu wiedzy i 
umiejętności. 

 Sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach, 
przeglądach. 

 Rozmowy z rodzicami m.in. w ramach Dni Otwartych. 

cały okres stażu 
 
 

cały okres stażu 
 

cały okres stażu 
 

cały okres stażu 

Planowanie i realizowanie działań 
ukierunkowanych na rozwój dzieci.  
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§ 7 ust. 2 pkt 5 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego 

 

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY 

Dzielenie się z 
nauczycielami  wiedzą 
zdobytą w czasie 
szkoleń 

 „Zoom dla początkujących” - szkolenie online dla 
nauczycielek przedszkola dotyczące korzystania z 
aplikacji Zoom. Przesłanie instrukcji dotyczących 
korzystania z aplikacji Zoom. 

 Tworzenie wpisów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej na blogu Sensonauka.pl oraz polecanie 
ich zainteresowanym nauczycielkom. 
 

10.04.2020 
 
 
 

rok szkolny 2021/2022 

-Nauczycielki oraz dyrektor sprawnie 
posługiwali się aplikacją Zoom podczas 
zajęć edukacyjnych, spotkań z 
rodzicami oraz gronem 
pedagogicznym. 
-Wyższa jakość pracy nauczycielek 
oraz szkoły. 

Prezentowanie 
ciekawych rozwiązań 
metodycznych 

  „Joga dla dzieci” – zajęcia otwarte dla dyrektora i 
nauczycieli, prezentacja ćwiczeń z elementami jogi dla 
dzieci. 

 Zajęcia otwarte dla nauczycieli „Ćwiczymy wesoło – 
zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci prowadzone 
metodą Weroniki Sherborne”. 
 

 „Dzień Ziemi” – zajęcia otwarte online, poruszanie 
tematyki ochrony Ziemi przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii (Jamborad, Genially, 
Classroomscreen, Youtube) 
 

 Regularne publikowanie ciekawych rozwiązań 
metodycznych na blogu Sensonauka.pl np. „Jak 
kształtować zachowanie uczniów z ClassDojo?”, 
„Dlaczego warto wprowadzać ćwiczenia śródlekcyjne 
w klasie?”, „Dar Dotyku – program Children 
Massaging Children”. 

13.10.2019 
 
 

24.10.2019 
 
 
 

22.04.2021 
 
 
 
 

rok szkolny 2020/2021 
rok szkolny 2021/2022 

 
 

- Poznanie przez zainteresowanych 
nauczycieli metody ćwiczeń 
ruchowych - jogi, które wzmacniają 
- Poznanie metody Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne 
przez nauczycielki oraz rodziców. 
ciało i sprzyjają relaksacji. 
- Podzielenie się z nauczycielami 
wiedzą dotyczącą nowoczesnych 
narzędzi, które można wykorzystywać 
w edukacji zdalnej oraz sposobu na 
kształtowanie u uczniów postawy 
ekologicznej. 
-Współpraca z innymi nauczycielami. 
-Wyższa jakość edukacji w szkołach i 
przedszkolach. 
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Dzielenie się swoimi 
zasobami 

 Regularne umieszczanie informacji o ciekawych 
inicjatywach na stronie szkoły oraz Facebooku. 

 Udostępnianie ciekawych pomysłów edukacyjnych na 
grupach dla nauczycieli szkół i przedszkoli na 
Facebooku np. Nauczycielki przedszkola, Kreatywni 
nauczyciele, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej. 

 Prowadzenie bloga edukacyjnego poświęconego 
edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz 
integracji sensorycznej – Sensonauka.pl – tworzenie 
wartościowych materiałów dla nauczycieli. 

 Udział w ogólnopolskim konkursie Portalu 
Nowoczesnych Nauczycieli na najciekawszy scenariusz 
zajęć wychowawczych z wykorzystaniem nowych 
technologii – zdobycie wyróżnienia oraz publikacja 
scenariusza zajęć na stronie https://mws.pl/ 

 Publikacja artykułu „Wspieranie rozwoju integracji 
sensorycznej w przedszkolu” w kwartalniku Inspiracje 
Daltońskie. 

 Opieka nad studentami Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego podczas praktyk 
studenckich – przekazywanie wiedzy dotyczącej 
edukacji małego dziecka, zapoznanie z zasadami planu 
daltońskiego. 

cały okres stażu 
 

cały okres stażu 
 
 
 
 

rok szkolny 2020/2021 
 
 

20.11.2020 
 
 
 
 

 
25.11.2021 

 
 

11.2019-01.2020 
 
 
 
 

- Informowanie innych nauczycieli, 
rodziców i osoby zainteresowane o 
ciekawych inicjatywach.  Promowanie 
szkoły. 
- Inspirowanie nauczycieli do 
korzystania z nieznanych rozwiązań o 
dużej wartości edukacyjnej. 
- Wpływanie na warsztat pracy innych 
nauczycieli. 
 
 
-Szerzenie wiedzy na temat integracji 
sensorycznej w przedszkolu. 
-Rozpowszechnianie dobrych praktyk 
w zakresie edukacji daltońskiej. 
 
 
 
 
-Wpływanie na rozwój przyszłych 
nauczycieli, udzielanie pomocnych 
wskazówek, wspieranie w rozwoju 
warsztatu pracy. 

Udział w pracach 
zespołów zadaniowych 

Współpraca: 

 w zespole ds. opracowania rocznego planu pracy; 
 

 w zespole ds. rekrutacji; 
 

 

 w zespole ds. aktualizacji statutu przedszkola; 
 

 w zespole ds. dziecka zdolnego. 

 
rok szkolny 2019/2020 
 
rok szkolny 2019/2020 

 
 

rok szkolny 2019/2020 
 
rok szkolny 2020/2021 

- Opracowanie planu rocznego oraz 
szczegółowych celów na rok szkolny 
2019/2020. 
- Przyjęcie nowych dzieci do 
przedszkola zgodnie z procedurą 
rekrutacyjną. 
-Aktualny Statut Przedszkola zgodny z 
aktualnymi wymaganiami prawnymi. 
-Współtworzenie ewaluacji szkolnego 

https://mws.pl/
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rok szkolny 2021/2022 programu wspierania uczniów 
zdolnych. 
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§ 7 ust 2 pkt 6 umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów 

społecznych i cywilizacyjnych 

 

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY 

Poznanie środowiska 
dzieci i współpraca z 
rodzicami 

 Prowadzenie zajęć integracyjnych dla rodziców 
„Ćwiczymy wesoło” 

 Warsztat dla rodziców „4 filary edukacji daltońskiej” 

 Prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami 
stacjonarnych oraz online 

 Prowadzenie spotkań indywidualnych z rodzicami w 
czasie Dni Otwartych oraz spotkań bieżących 

 Włączanie rodziców w organizowanie uroczystości 
szkolnych 

Dzień Przedszkolaka – warsztaty matematyczne z udziałem 
rodziców 
Piknik Jesienny – impreza przedszkolna z udziałem rodziców 

 Organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym 
Pasowanie na Przedszkolaka 
Spotkanie wigilijne z udziałem rodzin dzieci 
Dzień Babci i Dziadka 
Pasowanie na Ucznia 

 Utrzymywanie kontaktu z rodzicami przy użyciu 
dziennika elektronicznego Librus. 

 Aktywny udział Rodziców w Kiermaszu Świątecznym 
połączonym ze zbiórką pieniędzy na akcję 
charytatywną 

 Włączenie rodziców do akcji Czytający Rodzice 

 Współpraca z rodzicami w trakcie podjęcia przez dzieci 
Wyzwania czytelniczego  

 Wsparcie rodziców podczas wycieczek 

24.10.2019 
 

3.09.20219 
cały okres stażu 

 
cały okres stażu 

 
cały okres stażu 

 
 
 
 
 
 

cały okres stażu 
 
 

 
 

12.12.2019 
 
 

02.2020 
02.2021-06.2021 

 
 

Znajomość środowiska rodzinnego 
dzieci wpłynęła na: 
- Dostosowanie oddziaływań 
wychowawczych do indywidualnej 
sytuacji rodzinnej dzieci. 
- Wspólny kierunek oddziaływania 
wychowawczego i edukacyjnego na 
uczniów, co przyczynia się do 
osiągania przez nich sukcesów 
szkolnych. 
 
Współpraca z rodzicami zaowocowała: 
- Przygotowaniem atrakcyjnych 
uroczystości 
przedszkolnych/szkolnych. 
- Organizacją wycieczek 
- Rozwijaniem u dzieci postaw np. 
pomocy innym, czytelniczych, itd. 
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Współpraca z 
najbliższym 
środowiskiem 

 Spotkanie z pielęgniarką (rozmowa dotycząca ochrony 
zdrowia oraz pracy pielęgniarki w szpitalu). 

 Współpraca z uczniami SP 203 (prezentacje uczniów 
dotyczące ich zainteresowań skierowane do 
przedszkolaków) 

 Spotkanie ze strażnikiem miejskim (rozmowa na temat 
bezpiecznego zachowania na drodze).  

 Cykliczne spotkania ze szkolną pielęgniarką. 
 

 Współpraca z pracownikami urzędu pocztowego 

3.02.2020 
 

rok szkolny 2019/2020 
 
 

4.02.2021 
 

rok szkolny 2019/2020 
rok szkolny 2021/2022 

28.01.2022 

- Zdobywanie wiedzy przez uczniów od 
specjalistów, w bezpośredni sposób. 
- Integracja szkoły ze środowiskiem 
lokalnym. 
- Promowanie osiągnięć placówki i jej 
uczniów. 

Współpraca z 
instytucjami 
działającymi na rzecz 
dzieci 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 
(zajęcia na temat Praw Dziecka, stworzenie przez 
wszystkie grupy przedszkolne książki ukazujące Prawa 
dziecka oczami dzieci z P31) 

 Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka organizowany 
we współpracy ze Światową Organizacją Wychowania 
Przedszkolnego podczas, którego poruszana była 
tematyka Praw Dzieci (wywiady z przechodniami na 
ulicy na temat praw dzieci w ramach Radia Mała 
Syrenka) 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 
(zajęcia online na temat sytuacji dzieci na świecie, 
stworzenie prac plastycznych pt. Lepszy świat dla 
Jemenu) 

 Współpraca z Fundacją Trzeba Marzyć  

 Udział w akcji Migamy Hakuna Matata na Dzień 
Dziecka, akcja  Fundacji Kultura bez barier (nauka 
migania fragmentu piosenki, nagranie filmu z 
udziałem dzieci i nauczycieli, udostępnienie filmu w 
sieci) 

 Udział w akcji Zespół Kolorowych Skarpetek 
wspierającej dzieci i osoby dorosłe z Zespołem Downa 

20.11.2019 
 
 
 

20.09.2019 
 
 
 
 
 

20.11.2020 
 
 
 

12.2019 
1.06.2020 

 
 
 
 

21.03.2021 

- Pogłębienie wiedzy dzieci na temat 
Praw Dziecka oraz sytuacji dzieci na 
świecie. 
 
- Poznanie problemów dzieci 
(choroby, niepełnosprawność, 
ubóstwo). 
 
 
 
- Wspieranie dzieci, które potrzebują 
wsparcia (zbiórka pieniędzy, 
nagłaśnianie akcji edukacyjnych i 
społecznych). 
 
 
 
 
 
-Uczenie dzieci tolerancji i zrozumienia 
innych ludzi.  
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Organizacja akcji 
charytatywnych 

 Koordynowanie akcji charytatywnej „Góra Grosza” 
Towarzystwa Nasz Dom 

 Zainicjowanie i koordynowanie akcji charytatywnej we 
współpracy z Fundacją Trzeba Marzyć (organizacja 
Kiermaszu Świątecznego. Uzbierane środki 
przeznaczone zostały na spełnienie marzenia chorego 
Kuby). 

 Koordynowanie akcji charytatywnej dla Fundacji 
Siepomaga.pl Napompowani #gaszynchallenge – 
zbiórka dla Zosi (nakręcenie i zmontowanie filmu, 
udostępnienie w internecie, zachęcenie społeczności 
przedszkola do pomocy) 

 Koordynowanie akcji charytatywnej „Zamiast kwiataka 
niosę pomoc” –zaangażowanie uczniów, rodziców 
oraz innych nauczycieli. 

 Zaangażowanie uczniów i rodziców w akcję 
pomocową skierowaną do Ukraińców szukających 
schronienia w Polsce. 

11.2019-12.2019 
 

12.12.2019 
 
 
 

30.06.2020 
 
 
 
 
 

14.10.2021 
 
 

03.2022 
 

 

- Gromadzenie środków pieniężnych, 
które wspierają dzieci z Domów 
Dziecka. 
- Spełnienie marzenia chorego Kuby 
przez społeczność przedszkolną. 
- Nagłośnienie akcji #gaszynchallenge 
wśród społeczności przedszkolnej i 
wpłacanie środków pieniężnych na 
pomoc dla dziewczynki. 
 
 
- Wspomaganie przez społeczność 
szkolną Somalijczyków. 
 
-Zebranie produktów higienicznych i 
spożywczych oraz przekazanie ich 
Ukraińcom. 
 

Uwzględnianie w 
swoich działaniach 
problemów 
cywilizacyjnych 

 Obchody Dnia Wody – zwiększanie świadomości 
uczniów dotyczącej udziału i znaczenia wody w życiu 
człowieka. 

 Obchody Dnia Ziemi – kształtowanie postawy 
ekologicznej wśród uczniów, udział w wyzwaniu 
ekologicznym „Nawykownik ekologiczny” 

 Obchody Dnia Drzewa – poznanie wpływu drzew na 
życie ludzi i zwierząt. 

22.03.2021 
 
 

22.04.2021 
 
 

29.04.2021 

- Poznanie zagrożeń cywilizacyjnych 
związanych z brakiem ochrony 
środowiska naturalnego przez 
człowieka. 
- Kształtowanie postawy ekologicznej 
u uczniów. 
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§ 7 ust. 2 pkt 7 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub 
postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 

 
 
 

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY 

Zapoznanie się z 
najważniejszymi 
dokumentami 
regulującymi pracę 
szkoły 

Analiza:  

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018 r.poz.996 ze zmianami)  

- poznanie zasad funkcjonowania systemu oświaty 
- analiza kompetencji organów działających w 
przedszkolu/szkole 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami)  

- wnioskowanie do dyrektora o dopuszczenie programu do 
użytku w oparciu o zapisy w niej zawarte 

09.2019 
09.2020 

- Znajomość zasad funkcjonowania 
systemu oświaty oraz kompetencji 
organów działających w szkole i 
przedszkolu. 
- Wniosek do dyrektora o 
dopuszczenie programu w oparciu o 
zapisy w ustawie o systemie oświaty. 
 
 

Analiza przepisów 
prawa związanych z 
awansem zawodowym 
nauczycieli ze 
szczególnym 
zwróceniem uwagi na 
zmiany 

Analiza: 

 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami) 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 
lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  z 2018 r. poz. 
1574 ze zmianami) 

09.2019 
09.2020 

- Prawidłowo napisany plan rozwoju 
zawodowego. 
- Prawidłowo napisany aneks do planu 
rozwoju zawodowego. 

Śledzenie zmian w 
przepisach dotyczących 
praw i obowiązków 
nauczyciela 

Zapoznanie się z: 

 ustawą z  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U 
z 2018 r. poz. 967 ze zmianami ) 

cały okres stażu - Znajomość przepisów dotyczących 
praw i obowiązków nauczyciela 
- Skrupulatne wywiązywanie się z 
obowiązków zawodowych. 

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

 Upowszechnianie praw dziecka zawartych w 
Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526 z 
póź. zmianami) poprzez świętowanie z dziećmi 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  

 w razie konieczności postępowanie zgodnie z 

cały okres stażu - Przestrzeganie praw dziecka w 
codziennej pracy z dziećmi. 
- Uczniowie znają prawa dziecka oraz 
orientują się w sytuacji dzieci na 
świecie. 
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rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz .U. 2011 nr 
209 poz. 1245) 

 

Realizacja procesu 
wychowawczo-
dydaktycznego zgodnie 
z wymaganiami 
zawartymi w przepisach 
prawa 

Kierowanie się w pracy wychowawczo – dydaktycznej: 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 
2017 r.  poz. 356) 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz.U. z 
2017 r. poz. 649 ze zmianami) 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i 
placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611) 

 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 – art. 30b 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z 

cały okres stażu Znajomość przepisów prawa 
dotyczących organizacji pracy 
wychowawczo-dydaktycznej znacznie 
wspomogła mnie w prawidłowym 
planowaniu pracy wychowawczo-
dydaktycznej. Pozwoliła też realizować 
obowiązki nauczyciela podczas 
szczególnego czasu pandemii COVID-
19. Przepisy prawa umożliwiły mi też 
poznanie warunków edukacji uczniów 
Ukraińskich. 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 
kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki 
dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

Udzielanie pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej 

Analiza: 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 
sierpnia  2017 r. w sprawie zasad organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. 
U. z 2017 r.  poz. 1591) 

 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 
dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1578) 

 Rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieci i 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1616) 

cały okres stażu - Przeprowadzenie obserwacji i 
diagnoz pedagogicznych.  
- Objęcie uczniów pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 
- Prawidłowo prowadzona 
dokumentacja dotycząca pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
 

Prowadzenie 
dokumentacji szkolnej 
zgodnie z przepisami 
prawa 

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami zawartymi w: 

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji. (Dz.U. 2017 r. poz. 1646) 

cały okres stażu - Dokumentacja prowadzona jest 
zgodnie z przepisami prawa. 
- Dokumentacja została oceniona 
pozytywnie po kontrolo dyrektora. 

Zapewnienie dzieciom 
bezpieczeństwa w 

Stosowanie się do regulacji zawartych w: 

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

cały okres stażu - Prawidłowo wypełniona 
dokumentacja wycieczek. 
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czasie pobytu w 
przedszkolu/szkole i 
podczas wycieczek i 
wyjść 

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach ((Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 
25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1055) 

 Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59      oraz z 
2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

- Brak wypadków, dzieci przebywały w 
bezpiecznych warunkach.  
- Przestrzegane były wszystkie zasady 
bhp.  
- W czasie trwania pandemii 
stosowałam się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego, 
zapewniając wychowankom 
bezpieczne i higieniczne warunki 
przebywania w placówce. 
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§ 7 ust.2 pkt 8 umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i 
informatycznych 

 
 

ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY 

Wykorzystanie  
komputera do 
przygotowywania 
dokumentacji szkolnej 
oraz dotyczącej awansu 
zawodowego 

 Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego oraz 
Aneksu do planu rozwoju zawodowego 

 Opracowywanie scenariuszy zajęć, pomocy 
dydaktycznych, kart pracy z użyciem narzędzi i stron 
internetowych:  Canva, qr-online, festisite.com 

 Przygotowywanie informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla 
rodziców, dyplomów, podziękowań 

 Przygotowywanie sprawozdań w ciągu całego roku 
szkolnego 

 Korzystanie z Office 365 do przygotowywania 
dokumentacji szkolnej 

 Stworzenie plakatu informacyjnego z zasadami 
obowiązującymi w przedszkolu w czasie epidemii 
COVID-19. 

 Tworzenie prezentacji multimedialnych na zebrania z 
rodzicami. 

cały okres stażu - Dokumentacja szkolna i przedszkolna 
przygotowana w wersji papierowej i 
cyfrowej (dostępne w chmurze). 
- Praca z użyciem komputera rozwija 
moje umiejętności cyfrowe, pozwala 
realizować obowiązki wynikające z 
zawodu nauczyciela oraz pomaga 
funkcjonować zawodowo w okresie 
społecznej izolacji. 

Wykorzystanie 
komputera w pracy z 
dziećmi 

 Prowadzenie lekcji zdalnych przy użyciu komputera z 
wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 

 Odtwarzanie filmów edukacyjnych uczniom. 

 Prowadzenie zajęć z informatyki z wykorzystaniem 
komputera. 

 Korzystanie z elektronicznego dziennika Librus. 

 Prowadzenie spotkania z rodzicami i dziećmi w celu 
nauki korzystania z aplikacji MS Teams. 

 Przesyłanie materiałów uzupełniających podczas 
nauczania zdalnego. 

 Korzystanie z aplikacji i stron internetowych podczas 

cały okres stażu Przyswajanie nowej wiedzy dzięki 
wykorzystaniu komputera w 
codziennej pracy.  
Znajomość budowy komputera i 
podstawowych programów 
komputerowych oraz komunikatorów 
przez dzieci. 
Umiejętność  komunikacji z użyciem 
komputera podłączonego do 
internetu. 
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pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami. 

 Korzystanie z translatora polsko-ukraińskiego w celu 
komunikacji z uczniami ukraińskojęzycznymi 

 

Wykorzystanie tablicy 
interaktywnej 

 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem gier 
dydaktycznych wyświetlanych na tablicy interaktywnej 
np. Matzoo, Pisu-pisu, Learningapps, Siaciaki.pl. 

 Wykorzystanie tablicy jako narzędzia do wyświetlania: 
czasomierza, losowania imion, wyświetlania 
kalendarza (Classroomscreen). 

 Wyświetlanie e-scenariuszy, e-podręcznika, 
Multibooka, filmów i animacji, nagrań i prezentacji na 
tablicy multimedialnej  w codziennej pracy. 

 Wyświetlanie filmów z prostymi układami tanecznymi, 
instrukcji wykonania pracy plastycznej itd. 

cały okres stażu - Zwiększenie atrakcyjności zajęć z 
wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej. 
- Wprowadzenie elementu gier i 
zabawy w trakcie zajęć. 
- Zwiększenie świadomości dzieci 
dotyczącej edukacyjnej roli komputera 
i gier internetowych. 
- Wykorzystanie metod oglądowych z 
użyciem tablicy. 

Wykorzystanie w pracy 
sprzętu audio i DVD 

 Wykorzystanie sprzętu audio podczas uroczystości 
szkolnych, zajęć muzyczno-ruchowych w grupie i 
imprez przedszkolnych/szkolnych.  

 Wykorzystywanie sprzętu DVD miało miejsce podczas 
prezentacji filmów edukacyjnych dla dzieci. 

cały okres stażu - Zwiększenie atrakcyjności występów 
dzieci oraz zajęć dydaktycznych. 

Korzystanie podczas 
zajęć z narzędzi 
multimedialnych 

Narzędzia multimedialne, z których korzystałam podczas zajęć 
to: 

 gry i zabawy dydaktyczne (Pisu-Pisu, Matzoo, 
Larningapps, Wordwall, Eduzabawy, Eprzedszkolaki, 
Gry-matematyczne.pl, ClassDojo) 

 nagrania wideo z Youtube.com 

 narzędzia służące do pisania w trakcie zajęć online 
(tablet graficzny, Paint). 

 Multibook. 

 e-podręcznik. 

 prezentacje stworzone w Genially, Canvie. 

 narzędzia do pracy indywidualnej i grupowej w czasie 
nauczania zdalnego – Whiteboard.fi, Jamboard. 

cały okres stażu - Wzbogacenie procesu edukacyjnego 
dzieci o elementy multimedialne, 
które wspomagają w przyswajanie 
nowej wiedzy.  
- Wspomaganie  realizacji podstawy 
programowej w trakcie nauki zdalnej z 
użyciem narzędzi multimedialnych. 
- Wdrożenie uczniów do bezpiecznego 
i wartościowego korzystania z narzędzi 
multimedialnych. 
- Rozwijanie warsztatu pracy 
nauczyciela z zakresu nowoczesnych 
technologii. 
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 narzędzia do tworzenia filmów – aplikacja Zdjęcia 

 narzędzia do organizacji – Classroomscreen, Padlet, 
ClassDojo 

 narzędzia do komunikacji z uczniami online – Skype, 
MS Teams 

 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
data i podpis nauczyciela 


