
Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELAMIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ

O STOPIEN ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko : Ewelina Kroczak

Okres stażu : 2 lata 9 miesięcy

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017r.

Zakończenie stażu: 31 maja 2020r.



Cel główny stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z § 8 ust.1 w planie rozwoju zawodowego uwzględniłam następujące treści:

1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.

2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział

w różnych formach kształcenia ustawicznego.

§ 8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentowanie
realizacji zadań

Termin

Uzyskanie pozytywnych efektów
w pracy dydaktycznej.

Stosowanie metod
aktywizujących podczas zajęć
nauki własnej.
Podnoszenie atrakcyjności zajęć
poprzez wykorzystanie
technologii informacyjnej,
materiałów edukacyjnych,
druków urzędowych
Wykorzystanie zabawy jako
formy nauki oraz Ortograffiti
Tworzenie pomocy
dydaktycznych ( plansze,
ilustracje, prezentacje)

Scenariusze zajęć.

Prezentacje multimedialne

Informacje na stronie internetowej
placówki
Pomoce dydaktyczne

Okres stażu

Uzyskania pozytywnych efektów Stosowanie aktywnych metod Scenariusze zajęć Okres stażu



w pracy wychowawczej
i opiekuńczej.

pracy podczas zajęć
programowych
Wykorzystanie technologii
informacyjnej na zajęciach
Opracowanie i wdrożenie
programu „ Arteterapia w grupie
młodzieżowej”
Koordynacja programu
profilaktycznego
Organizacja imprez
profilaktycznych na terenie
placówki:

 Dzień bez papierosa
 Światowy dzień zdrowia
 Światowy dzień zdrowia

psychicznego
Organizacja wyjść do biblioteki
Koronka w Ratuszu w Oławie, do
Ośrodka Kultury na wernisaże
oraz wystawy

Prezentacje multimedialne

Program „Arteterapia w grupie
młodzieżowej”

Sprawozdanie z realizacji
programu
Informacja na stronie internetowej
placówki

Poszerzenie wiedzy i umiejętności
poprzez udział
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

Uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego
Udział w Szkoleniowych Radach
Pedagogicznych
Samodzielne pogłębianie
i poszerzanie wiedzy z zakresu
pedagogiki i psychologii poprzez
czytanie literatury fachowej,
czasopism oraz publikacji
w Internecie.

Zaświadczenia Okres stażu

Rozwijanie i doskonalenie
warsztatu własnej pracy.

Przygotowanie pomocy
dydaktycznych , ilustracji,

Pomoce dydaktyczne Okres stażu



plakatów
Dbanie o wystrój świetlicy
grupowej

Zdjęcia , informacje na stronie
internetowej placówki

Aktywne uczestnictwo w pracach
związanych z podnoszeniem
jakości pracy placówki.

Współuczestnictwo w tworzeniu
i modyfikacji dokumentów
placówki
Praca w komisjach zadaniowych
Uczestnictwo w Radach
Pedagogicznych
Udział w procesie ewaluacji
placówki

Dokumenty Okres stażu

Podnoszenie efektywności
prowadzonych zajęć.

Stosowanie metod
aktywizujących
Wykorzystanie technologii
informacyjnej

Scenariusze zajęć Okres stażu

Dbanie o pozytywny wizerunek
placówki.

Zamieszczanie informacji na
stronie internetowej:

 Organizacja apeli
 Współorganizacja kolacji

wigilijnej
 Przygotowanie

wychowanków
do konkursów

 Udział z wychowankami
w konkursach , zawodach
poza placówką

Publikacje na stronie placówki,
wpisy w kronice

Okres stażu

Promocja osiągnięć placówki
i własnych w środowisku
lokalnym.

Zamieszczanie informacji na
stronie internetowej
Organizacja wystawy prac
plastycznych wychowanków
w Ośrodku Kultury w Oławie

Publikacje na stronie internetowej

Zdjęcia, afisz wystawy, wpis
w kronice

Okres stażu



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

Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentowanie realizacji
zadań

Termin

Poszerzenie wiedzy na temat
sposobów wykorzystywania
technologii informacyjnej
w procesie edukacji

Udział w szkoleniach
dotyczących technologii
informacyjnej

Zaświadczenia Okres stażu

Stosowanie technologii
komputerowej w tworzeniu
dokumentacji oraz przygotowanie
pomocy dydaktycznych do pracy
z wychowankami

Tworzenie dokumentacji ,
scenariuszy zajęć, gazetek
tematycznych, dyplomów,
pomocy dydaktycznych
Wykorzystanie technologii
informacyjnej podczas zajęć –
korzystanie z sali multimedialnej,
Internetu oraz tablicy
interaktywnej
Tworzenie prezentacji PowerPoint

Przykładowe dokumenty, pomoce
dydaktyczne, scenariusze zajęć,
prezentacje multimedialne

Okres stażu

Wykorzystanie Internetu jako
źródła informacji

Odwiedzanie stron internetowych
o tematyce pedagogicznej.
Śledzenie zmian w przepisach
prawa oświatowego.
Poszukiwanie inspiracji, nowych
pomysłów twórczych do pracy
z wychowankami.

Scenariusze zajęć

Okres stażu

Wykorzystanie technologii
komunikacyjnych

Korzystanie z poczty
elektronicznej ( wymiana
informacji nt wychowanków,
szkoleń )
Rozmowy osobiste i telefoniczne
z rodzicami

Zapisy w dzienniku
wychowawczym oraz zeszycie
obserwacji

Okres stażu



§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia

zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentowanie
realizacji zadań

Termin

Prowadzenie zajęć otwartych dla
nauczycieli stażystów oraz
kontraktowych

Opracowanie scenariuszy zajęć
oraz pomocy dydaktycznych

Scenariusze zajęć , pomoce
dydaktyczne

Okres stażu

Pełnienie funkcji opiekuna stażu Pomoc w przygotowaniu
dokumentacji przebiegu stażu
Prezentacja metod pracy w grupie
wychowawczej
Udzielanie rad i wskazówek

Projekt oceny dorobku
zawodowego nauczyciela stażysty

Okres stażu

Opublikowanie planu rozwoju
zawodowego na stronie placówki

Sporządzenie planu rozwoju
zawodowego i jego publikacja na
stronie internetowej placówki

Wpis na stronie internetowej Okres stażu

Podejmowanie działań w ramach
dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem

Przygotowanie i prowadzenie
szkoleń dla rady pedagogicznej
Wymiana informacji na temat
szkoleń
Przygotowanie i prowadzenie
warsztatów plastycznych dla
zainteresowanych wychowawców
i nauczycieli

Potwierdzenie dyrektora placówki

Wpis na stronie internetowej
placówki
Potwierdzenie dyrektora placówki

Okres stażu

Udział w zespołach ds.
PIKUUPPP

Wymiana informacji na temat
metod i form pracy z
poszczególnymi wychowankami

Zapisy w zeszycie obserwacji Okres stażu

Tworzenie i udostępnianie Opracowanie plansz z zakresu Plansze dydaktyczne Okres stażu



pomocy dydaktycznych innym
wychowawcom

matematyki i języka polskiego

§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentowanie
realizacji zadań

Termin

Opracowanie programu działań
edukacyjnych : „ Urząd – to
proste”

Opracowanie programu ,
prowadzenie zajęć nauki
wypełniania druków urzędowych

Program „ Urząd – to proste”
Sprawozdanie z realizacji
programu

Okres stażu

Koordynacja programu
profilaktycznego

Sporządzenie harmonogramu
działań w poszczególnych
grupach wychowawczych
Koordynacja działań w placówce
Sporządzenie sprawozdania z
realizacji programu dla PPIS

Harmonogram działań
Sprawozdanie z realizacji
programu

Okres stażu

Opracowanie programu działań
wychowawczych: „ Arteterapia
w grupie młodzieżowej”

Opracowanie programu zajęć
arteterapeutycznych, utworzenie
grupy, prowadzenie zajęć

Program „ Arteterapia w grupie
młodzieżowej”
Wpisy na stronie internetowej
placówki
Scenariusze zajęć
Sprawozdanie z realizacji
programu

Okres stażu

Opracowanie programu działań
wychowawczych :”Jestem
zdolny”

Opracowanie programu zajęć
plastycznych, prowadzenie zajęć

Program „ Jestem zdolny”,
wystawa prac plastycznych
wychowanków w Ośrodku
Kultury w Oławie

Okres stażu

Opracowanie planu pracy grupy Opracowanie planu i jego Plan pracy grupy wychowawczej Okres stażu



wychowawczej wdrażanie

§ 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły , w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentowanie
Realizacji zadań

Termin

Wykorzystanie w pracy
z wychowankami metod
aktywizujących, gwarantujących
osiągnięcie sukcesu

Poszukiwanie nowych metod
pracy
Prezentacja ciekawych metod
pracy – zajęcia otwarte dla
nauczycieli stażystów

Opis działań

Scenariusze zajęć

Okres stażu

Współpraca ze Strażą Miejską Organizacja spotkania ze
Strażnikiem Miejskim dla kadry
pedagogicznej , omówienie
tematu:” Bezpieczna szkoła”

Zdjęcia , wpis na stronie
internetowej

Okres stażu

Rozwijanie zainteresowań
wychowanków

Wyjścia do Galerii Sztuki
w Oławie, udział w wernisażach
Organizacja wystawy prac
plastycznych wychowanków
w Ośrodku Kultury w Oławie

Zdjęcia, wpisy w prasie lokalnej,
wpisy w kronice placówki

Okres stażu

Organizacja wycieczek
krajoznawczych, wyjazdów do
kina, teatru ,muzeów

Oglądanie spektakli teatralnych
oraz filmów
Zwiedzanie muzeów
Zwiedzanie Zamku Piastów
Śląskich w Brzegu

Karty wycieczki

Zdjęcia, wpisy w kronice
placówki

Okres stażu



§ 8 ust.2 pkt.4e

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

Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentowanie
Realizacji zadań

Termin

Pogłębianie wiedzy na temat
problemów wychowanków,
zwłaszcza indywidualnych,
poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków

Rozmowy indywidualne
z rodzicami
Wywiady środowiskowe
Rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów wychowawczych

Wpisy w zeszycie obserwacji oraz
dzienniku wychowawczym

Okres stażu

Współpraca z innymi
wychowawcami i nauczycielami
przy tworzeniu dokumentacji
placówki

Praca w komisjach zadaniowych,
tworzenie i nowelizacja
dokumentacji placówki

Dokumenty, potwierdzenie
dyrektora

Okres stażu

Współpraca z Poradnią
Psychologiczno –Pedagogiczną

Pomoc wychowankom w wyborze
dalszej ścieżki edukacyjnej

Kopie podań do szkoły Okres stażu

Współpraca z :
Państwowym Inspektoratem
Sanitarnym
Służbą zdrowia

Policją

Sądem

Starostwem Powiatowym

Udział w realizacji programów
profilaktycznych
Propagowanie zdrowego stylu
życia ,wyjścia do lekarzy
z wychowankami
Udział w przesłuchaniach
wychowanków
Sporządzanie opinii, wyjazdy na
sprawy sądowe
Przygotowanie wychowanków do
konkursów organizowanych przez
Starostwo Powiatowe

Opis działań

Scenariusze zajęć, wpisy
w zeszycie obserwacji

Potwierdzenie udziału

Kopie opinii, druki delegacji

Osiągnięcia wychowanków

Okres stażu



Współpraca z Sądem Rejonowym
w Brzegu

Pełnienie funkcji kuratora
społecznego w II Zespole
Kuratorskiej Służby Sądowej
do Wykonywania Orzeczeń
w Sprawach Rodzinnych
i Nieletnich

Potwierdzenie Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentowanie
realizacji zadań

Termin

Analiza przypadków rozpoznania
i rozwiązania problemów
edukacyjnych
lub wychowawczych

Zapoznanie się z opinią
wychowanka, jego sytuacją
rodzinną
Ustalenie metod pracy z nieletnim
Systematyczne oddziaływania
mające na celu rozwiązanie
problemu
Sporządzanie IPET
Udział w zespołach
ds.PIKUUUPP

Opis i analiza przypadku

IPET
Potwierdzenie dyrektora

Okres stażu


