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                                                                           § 7 ust. 2 pkt. 1  

 

 

            Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także 

oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; samodzielne opracowywanie 

indywidualnych planów pracy z dzieckiem i aktywne działanie w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji 

wychowanków. 

  

 

 

              Zadania                         Formy realizacji         Dokumenty        Termin                     

Planowanie rozwoju 
awansu zawodowego 

- Zredagowanie wniosku o rozpoczęcie stażu 
 

 
-Zredagowanie planu rozwoju zawodowego 

 
 
- Ustalenie zasad współpracy z opiekunem     

   stażu. 
 
 

 

Wniosek o 
rozpoczęcie stażu 

 
Plan rozwoju 

zawodowego 
 
Ustna umowa, 

harmonogram 
spotkań 
 

 

31.08. 2011 
 

 
32.08.2011 

 
 
 

wrzesień 2011 

Organizacja i     
doskonalenie warsztatu 
pracy 

-Udział w szkoleniu dotyczącym awansu  
  zawodowego 
 

– Uaktualnienie wiedzy na temat awansu   
  zawodowego (portale internetowe,          

  publikacje  w prasie oświatowej) 
 
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez    

  opiekuna stażu 
 
- Prowadzenie w obecności opiekuna stażu   

  różnorodnych zajęć z uwzględnieniem   
  aspektu wychowawczego i  

  arteterapeutycznego 
 
 

Zaświadczenie 
 
 

 
 

 
 
Konspekty zajęć, 

arkusze obserwacji 
 
Konspekty zajęć,, 

arkusze obserwacji 
 

 
 

 
 
 

cały staż 
 

 
 
 

 
cały staż 

Podejmowanie działań na 
rzecz podwyższania 

standardów jakości pracy 
opiekuńczo-

wychowawczej. 

- udział w zespole do spraw planowania i   
   koordynowania udzielania uczniom pomocy  

   psychologiczno-pedadogicznej  
 

- Tworzenie i realizacja Indywidualnych     
  Programów Edukacyjno-Terapeutycznych   

Protokoły z zespołów 
 

 
 

Indywidualne 
Programy 

Cały staż 
 

cały staż 
 

 
 



  dla wychowanków będących pod moją   

  opieka, 
 
-Udział w zespołach ewaluacyjnych 

Edukacyjno-

Terapeutyczne 
 
Dokumentacja 

podjętych działań 

cały staż 

Doskonalenie warsztatu  
i metod pracy oraz 

umiejętności 
prowadzenia zajęć 
grupowych w sposób 

zapewniający właściwą 
realizację zadań 
 

- Doskonalenie umiejętności tworzenia  
   Scenariuszy i konspektów zajęć 

 
- Poszukiwanie i stosowanie podczas zajęć  
  metod aktywizujących ,stosowanie  nowych   

  technik plastycznych (rozwijanie   
  umiejętności pracy w grupie, wzmacnianie  
  poczucia własnej wartości wychowanków) 

- Wizualne opracowanie Karty Praw i   
  Obowiązków Wychowanków 

Scenariusze zajęć 
 

 
Materiały, 
scenariusze zajęć 

 
Zdjęcia 
 

Karta Praw i 
Obowiązków 

Wychowanków 

Cały staż 
 

 
cały staż 
 

 
 
rok szkolny 

2011/2012 

Pogłębianie umiejętności 
zawodowych oraz 

dzielenie się swoją 
wiedzą i 
doświadczeniem. 

-Udział w szkoleniowych Radach  
  Pedagogicznych 

 
- Udział w zewnątrzszkolnych formach   
   kształcenia zawodowego: 

 studia podyplomowe „Edukacja 
muzyczna i plastyczna w szkole 
podstawowej i w gimnazjum” 

 kursy, warsztaty z zakresu nowych 
technik plastycznych 

 kursy, szkolenia z zakresu 
przeciwdziałania agresji i metod 

relaksacyjnych 
- Studiowanie literatury z zakresu    
  psychologii, resocjalizacji i pedagogiki 

 
-Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami   

  z pracownikami placówki poprzez rozmowy,   
  wymianę  informacji  

Zaświadczenia 
 

 
 
 

Dyplom 
 

 
Zaświadczenia 
 

Zaświadczenia 
 
 

Notatki własne 

Cały staż 
 

 
cały staż 
 

 
 

 
 
 

 
cały staż 
 

 
cały staż 

Prowadzenie 
dokumentacji szkolnej, 
pełnienie funkcji 

wychowawcy wiodącego 

-Prowadzenie dokumentacji: 

 Dziennik grupy wychowawczej, 

 Zeszyty obserwacji, 

 Zeszyty punktacji, 

 Zeszyty odzieżowe wychowanków, 

 Zeszyty kieszonkowego 
wychowanków 

 Tworzenie Indywidualnych 
Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych 
 

 Pisanie opinii o wychowankach 

 

 
 
 

Wpisy 
 

 
 
Indywidualne 

Programy 
Edukacyjno-
Terapeutyczne 

Opinie o 
wychowankach 

 
 
 

 
Cały staż 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

                                                                           § 7 ust. 2pkt. 2  

 

             Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz 

współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.  

  

 

              Zadania                      Formy realizacji       Dokumenty       Termin 

Rozpoznanie problemów 
środowiska 

wychowanków i 
współczesnych 
problemów społeczno-

cywilizacyjnych. 

- Analiza dokumentacji dotyczącej    
  wychowanków, 

 
- Kontakty z rodzicami i opiekunami  
  prawnymi, 

 
- Rozmowy wychowawcze z wychowankami, 

 
 
- Wyjazdy interwencyjne do domów  

   rodzinnych wychowanków ,wywiady  
   środowiskowe 

  
 

 
Wykaz rozmów   
 

 
Wpisy  w zeszycie 

obserwacji 
 
Notatki służbowe 

 
 

 
 
 

 
Cały staż 

Doskonalenie 

umiejętności 
uwzględniania w pracy 

problemów środowiska. 

 -Zapoznanie się z problemami środowiska,   

  analiza dokumentacji wychowanków, analiza  
  wywiadów środowiskowych 

 
-Organizacja konkursów tematycznych przy  
  współpracy z sanepidem: 

 Organizacja Światowego Dnia 
Zdrowia( akcja plakatowa, quiz, 
konkurs plastyczny) 

 Organizacja Dnia bez papierosa                   

              (akcja plakatowa, przedstawienie    
              teatralne) 
- Opracowanie i realizacja antynikotynowego   

   programu profilaktycznego  
 
 

 
- Udział i pomoc w realizacji wycieczek 

 

 
 

 
Sprawozdanie, 
zdjęcia 

 
 
Sprawozdanie, 

zdjęcia 
 
 

Program 
profilaktyczny, 

sprawozdanie, 
zdjęcia 
 

Zdjęcia , karta 
wycieczki 

 

 
Cały staż 

 
Rok szkolny 
2011/2012 

 
 
Rok szkolny 

2012/2013 
 
 

Cały staż 

Kształtowanie 

pozytywnego wizerunku 
placówki 

- Przygotowanie wychowanków do    

  konkursów  pozaszkolnych ( konkurs   
  pożarniczy, bożonarodzeniowy), 

-Przygotowanie informacji o MOS  
 zamieszczonych na internetowej stronie  
 placówki, 

-Tworzenie kroniki placówki 
-Tworzenie kartek świątecznych 
-Organizacja akcji ”Aniołek”- podarowanie 

figurek Aniołków wykonanych przez 
wychowanków małym pacjentom szpitala w 
Oławie z okazji Dnia Dziecka oraz pacjentom 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
Światowego Dnia Zdrowia, Dnia Chorych 

-Udział z wychowankami w imprezach  
  lokalnych, kształtowanie prawidłowych   
  postaw  i kulturalnego zachowania   

  wychowanków 

Zdjęcia 

 
 

Wpisy na stronie 
internetowej MOS 
 

 
Zdjęcia 
 

 
Zdjęcia 
 

 
 

 
 
Zdjęcia 

 

 
Cały staż 

 
 
 

rok szkolny 
2011/2012 
 

rok szkolny  
2011/2012 



Działalność 
prozdrowotna poprzez 
współpracę z placówkami 

medycznymi . 

- Rozwiązywanie problemów zdrowotnych   
  wychowanków poprzez organizację spotkań   
  z lekarzem, pracownikiem Sanepidu 

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych z  
  zakresu uzależnień od nikotyny, alkoholu, 

  narkotyków, dopalaczy oraz chorób  
  zakaźnych Aids,HIV 

 
 
 

Scenariusze zajęć 

Cały staż 

 
 

                                                                            § 7 ust. 2 pkt. 3  

 

                                   Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

 

 

               Zadania                       Formy realizacji         Dokumenty      Termin 

Umiejętność 

wykorzystywania w pracy 
technologii informacyjnej  

-Poszukiwanie informacji na temat awansu   

 zawodowego na stronach internetowych, 
 
-Poszukiwanie materiałów do zajęć  

 programowych na stronach internetowych, 
 

-Poszukiwanie informacji na temat nowości z  
 dziedziny psychologii i resocjalizacji na   
 stronach internetowych, 

 
-Pisanie opinii o wychowankach ,scenariuszy  
 zajęć ,dokumentacji awansu zawodowego 

 
-Umieszczenie planu rozwoju zawodowego   
 na stronie internetowej MOS 

 

- Poszukiwanie informacji na temat nowych   

  technik plastycznych 

 

 

 

-Przygotowanie informacji o działalności   

 MOS w programie Power Point 

www.awans.pl 

www.awans.oswiata.
org.pl 
www. wychowawca. 

pl 
www.profesor.pl 

www.psychologia. 
onet.pl 
 

Scenariusze zajęć, 
artykuły, opinie, 
dokumentacja 

awansu zawodowego 
www.osw.olawa.pl 
 

 
www.kartki 

okolicznościowe.pl 
www.kartki 
świąteczne.pl 

www.chomikuj.pl 
 
www.osw.olawa.pl 

Cały staż 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Wrzesień 
2011 

 
 

 
Cały staż 

Umiejętność 
wykorzystywania w pracy 

technologii 
komunikacyjnej 
 

 

-Dzielenie się wiedzą ,doświadczeniem i  
 spostrzeżeniami o wychowankach z  

 pracownikami placówki drogą internetową, 
-Wykorzystywanie poczty elektronicznej do  
 wymiany informacji z nauczycielami i  

 wychowawcami, przesyłanie drogą   
 elektroniczną pism  
-Wykorzystanie wiedzy  i umiejętności   

 zdobytych na szkoleniach w zakresie   
 komunikacji 

 
 

 
 
 

 
 
Zaświadczenia 

 
 

 
 
Cały staż 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            § 7 ust 2 pkt 4  

 

                Zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z 

zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów 

związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 

 

 

             Zadania                          Formy realizacji         Dokumenty       Termin 

Realizacja zadań 
wychowawczych i 
opiekuńczych 

wynikających z 
obowiązków    
wychowawcy MOS 

-Analiza dokumentacji   wychowanków, 
 zapoznanie się z opiniami  poradni, szkoły,  
 ROD-K, poznanie sytuacji rodzinnej i  

  zdrowotnej. 
-Obserwacja wychowanków, rozmowy   
  indywidualne, 

-Współpraca z pedagogiem i psychologiem, 
-Określenie kierunków oddziaływań  

  kompensacyjnych, resocjalizacyjnych  ,   
  wyrównawczych, 
-Rozwiązywanie problemów  

 wychowawczych, rozwiązywanie konfliktów, 
 
-Praca w Zespołach ds. planowania i  

 koordynowania udzielania uczniom pomocy   
 psychologiczno-pedagogicznej  

 
 
 

 
Zapisy w zeszycie 
obserwacji 

 
Zapisy w IPET 

 
 
Zapisy w zeszycie 

obserwacji 
 
Protokoły z 

zespołów 

 
 
Cały staż 

 
 
 

 
 

 
cały staż 

Współpraca z sądami  

i kuratorami sądowymi 
wychowanków 

-Pisanie opinii. Wyjazdy z wychowankami na   

 sprawy sądowe.  
-Współpraca z kuratorami sądowymi  

 wychowanków poprzez rozmowy, wymianę  
 informacji o wychowankach.  

Opinie, delegacje, 

 
Zapisy w zeszycie 

obserwacji 

Cały staż 

Współpraca z lekarzami 
specjalistami, poradniami 

-Rozwiązywanie problemów zdrowotnych  
 wychowanków, wyjścia do lekarzy ,wyjazdy  

 do poradni specjalistycznych  

Harmonogram wyjść 
do lekarzy  

Cały staż 

Współpraca z rodzicami i 
opiekunami prawnymi 

-Udzielanie porad wychowawczych poprzez   
 rozmowy telefoniczne bądź przy okazji   
 odwiedzin wychowanków 

Zapisy w zeszycie 
obserwacji 

Cały staż 

Wykorzystanie wiedzy z 
zakresu psychologii i 

pedagogiki 

- Prowadzenie zajęć wyciszających, 
  relaksacyjnych, redukujących agresję, 

 
- Prowadzenie zajęć arteterapeutycznych 
  (wzmacnianie poczucia własnej wartości      

  wychowanków, integracja w grupie, rozwój  
  emocjonalny i społeczny wychowanków) 
-Prowadzenie zajęć plastycznych i  

  wykorzystanie nowych technik plastycznych 
  (rozwój czynności manualnych, rozwój   

  wyobraźni i  wrażliwości twórczej   
  wychowanków) 
-Stosowanie metod aktywnych 

Scenariusze zajęć 
 

 
 
 

Scenariusze zajęć 
 
 

 
Scenariusze zajęć, 

prace wychowanków 

 
 

 
 
 

Cały staż 

Wykorzystanie wiedzy z 
zakresu dydaktyki 

 
 

 
 
 

-Urozmaicenie nauki własnej poprzez   
 wprowadzenie elementów zabawy i gier   

 edukacyjnych, praca nad zwiększeniem   
 motywacji wychowanków do wysiłku  

 intelektualnego 

Scenariusze zajęć Cały staż 



Dzielenie się wiedzą  
i umiejętnościami 
 

 
 

 

-Prowadzenie zajęć otwartych dla   
 nauczycieli stażystów, 
-Wspomaganie nauczycieli stażystów   

  poprzez  rozmowy, uwagi 
 

- Opieka nad przydzielonymi praktykantami 

Scenariusze zajęć 
 
 

 
 

Wpisy w dzienniku 
praktyk 

 
Według 
potrzeb 

 

 

                                                                  § 7 ust 2 pkt 5  

 

          Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w 

sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. 

  

Zadania do 

realizacji 

Formy realizacji Dokumenty Terminy 

Aktualizacja 
wiedzy na temat 

prawa oświatowego 

 Studiowanie literatury,  
czasopism, rozporządzeń, 
przepisów prawa 

oświatowego. 

 Przeglądanie stron 
internetowych MEN, KO,  
ORE, LEX, ABC 

 Systematyczne śledzenie 
zmian w przepisach prawa 
oświatowego. 

 

 
Cały staż 
 

Przeanalizowanie 
aktów prawnych 

i poznanie 
procedury 

nadawania stopni 
awansu 

zawodowego 

nauczycieli 
 

 Opracowanie 
dokumentacji koniecznej 

do rozpoczęcia awansu 
zawodowego. 

Wniosek o rozpoczęcie awansu 
zawodowego, 

plan rozwoju zawodowego 

Wrzesień      
    2010 

Poszerzanie wiedzy 
z zakresu prawa 

oświatowego 

 

 

 Zapoznanie się z 

podstawowymi  aktami 
prawnymi: 

 Ustawa o Systemie 
Oświaty z dn.26 stycznia 

1982r. Karta Nauczyciela 

 Rozporządzenie MENiS z 
dn.1 grudnia 2004r. w 

sprawie uzyskiwania 
stopni awansu 
zawodowego nauczycieli 

 Rozporządzenie MENiS z 
dn.26 lipca 2004r. w 
sprawie szczegółowych 

zasad kierowania, 
przyjmowania, 
przenoszenia, zwalniania i 

pobytu nieletnich  w 
MOW i MOS(z późn. 
zm.) 

 Cały staż 



 Rozporządzenie MENiS z 
dn.17 listopada 2010r. w 
sprawie zasad udzielania, 

organizacji pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej w 

publicznych 
przedszkolach, szkołach i 
placówkach 

  Rozporządzenie MEN z 
dn.12 mają 2011r.  w  
sprawie rodzajów i 

szczegółowych zasad 
działania placówek 
publicznych, warunków 

pobytu dzieci i młodzieży 
w tych placówkach oraz 

wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej 
przez rodziców za pobyt 

ich dzieci w tych   
placówkach; 

         Ustawa z dn.26 października   

         1982r. o postępowaniu w        

          sprawach nieletnich; 

         

Aktywne 
uczestnictwo w 

pracach organów 

szkoły oraz 
kreowaniu prawa 

wewnątrzośrodko- 

wego 

 Udział w Radach 
Pedagogicznych i 
zespołach  

opracowujących i 
modyfikujących 
dokumenty 

wewnątrzplacówkowe, 

 Udział w pracach Zespołu 
ds. planowania i 

koordynowania udzielania 
uczniom pomocy 
psychologiczno-

pedagogicznej, 

 Współpraca z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w sprawie 

usamodzielnienia 
wychowanków 

pełnoletnich 

 

Protokoły z rad ,modyfikowana 
dokumentacja 

Cały staż 
 



Wdrażanie 
procedur 

postępowania 

wychowawców w 
sytuacji zagrożenia 

młodzieży 
przestępczością i 

demoralizacją 

 
 
 

 
 

 

 

 Stałe przestrzeganie 
procedur postępowania 

wobec niepełnoletnich 
wychowanków w 
placówce. 

 Śledzenie zmian w 
przepisach prawnych w 
sprawach nieletnich 

zagrożonych 
demoralizacją i 
przestępczością. 

 
 

 Cały staż                     

 

 
 
    Zatwierdzam do realizacji :                                                                                                                      Podpis nauczyciela: 

                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                         

 

 

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

     (data i podpis dyrektora) 


