PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego
nauczyciel Przysposobienia do Pracy w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 oraz zajęć praktycznych na kierunku kucharz
w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia nr 12 im. Jana Pawła II
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2, im. Czesława Piskorskiego w Szczecinie

AGNIESZKA JEMIELITY
Okres trwania stażu : 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2019r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.

Plan rozwoju zawodowego przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 1574 ze zm.).
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Cele awansu:
Cel podstawowy:
Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych
statutowych zadań Ośrodka oraz wynikających z potrzeb placówki i środowiska lokalnego;
Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora Ośrodka i omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały
przeprowadzone;
Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb
i zainteresowań;
Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym
i znacznym w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych;
Współudział w podnoszeniu jakości pracy szkoły;
Doskonalenie umiejętności ewaluacji własnej pracy i wykorzystywanie jej wyników do dalszej pracy.
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WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
§ 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 do wykonania

Forma realizacji

Dowody realizacji lub oczekiwane
efekty

Termin
realizacji
zadania

1.Poznanie procedury awansu
zawodowego



Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli.

Znajomość przepisów prawa
oświatowego.

IX 2019r.

2. Współpraca z opiekunem
stażu



Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
do Dyrektora placówki.

Złożenie wniosku i planu rozwoju
zawodowego

IX 2019r.



Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy

Kontrakt



Wspólna analiza słabych i mocnych stron oraz określenie
priorytetowych zadań awansu zgodnie z potrzebami placówki.

Wyznaczenie kierunku rozwoju
zawodowego



Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego



Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

Terminarz spotkań



Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Sprawozdanie po obserwacji



Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu



Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora SOSW nr 2
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Co najmniej dwa
razy w roku
szkolnym
Wnioski po obserwacji do dalszej pracy Co najmniej
- wymiana spostrzeżeń
4 godziny w roku
szkolnym
Wnioski po obserwacji do dalszej pracy Co najmniej dwa
- wymiana spostrzeżeń
razy w roku

szkolnym
3. Doskonalenie warsztatu

i metod pracy oraz
wykorzystanie zdobytej wiedzy 
w podnoszeniu jakości pracy
szkoły
4. Udział
w wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych formach
doskonalenia zawodowego oraz
pracach Zespołu
Samokształceniowego Szkoły
Przysposabiającej do Pracy
oraz Przedmiotów
Zawodowych i Zajęć
Praktycznych Branżowej
Szkoły I stopnia



5. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów






Opracowania i notatki

Tworzenie własnego warsztatu pracy z przedmiotu: Przysposobienie
do Pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych itp.)

Dokumentacja fotograficzna

Udział w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego Szkoły
Przysposabiającej do Pracy nr 2 oraz Zespołu Samokształceniowego
przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych
Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje
i umiejętności wychowawcze

Dokumentacja szkolna

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia

Poznanie technik introligatorskich w ramach WDN
Dokumentacja fotograficzna




6. Współtworzenie
wewnątrzszkolnych procedur

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących



Podzielenie się swoją wiedzą podczas spotkania Zespołu
Samokształceniowego po odbyciu szkolenia w ZCDN

Sprawozdanie

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych
Regulamin konkursu
o tematyce: ,,Jesiennej",
Sprawozdania z konkursów
Zorganizowanie konkursu: "Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa” Publikacje fotograficzne
Praca w zespołach:
Członek zespołu do spraw szkolnego programu profilaktycznego Dokumentacja szkolna
„Zdrowie i Higiena” w obszarze: ,,Wiem, dlaczego higiena i ruch
są ważne dla mojego zdrowia"
Członek zespołu do spraw statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego nr 2 w Szczecinie
Członek zespołu do spraw ewaluacji Statutu SOSW nr 2
w Szczecinie - członek
Członek zespołu do spraw rozwoju i koncepcji SOSW nr 2
w Szczecinie - członek
Członek zespołu do spraw ewaluacji koncepcji funkcjonowania
i rozwoju SOSW nr 2 w Szczecinie na lata 2017 - 2020
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Okres stażu

Według potrzeb
w okresie stażu

7. Udział w tworzeniu

i modyfikowaniu dokumentacji
wewnątrzszkolnej- praca w
zespołach zadaniowych
Ośrodka

Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora placówki
do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej

Dokumentacja szkolna

Okres stażu

§ 7.ust.2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej.
Zadania do wykonania
1.Poznanie środowiska
uczniowskiego oraz
systematyczna współpraca z
rodzicami

2. Rozwijanie zainteresowań
uczniów

Forma realizacji

Dowody realizacji lub oczekiwane Termin realizacji
efekty
zadania



Udział w zespołach do spraw opracowania, oceny i modyfikowania Notatki własne
WOFU i IPET



Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem
szkolnym



Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach, integrowanie grupy,
rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji

 Współorganizacja imprez okolicznościowych m.in.:
Rajd im. J. Pawła II i Czesława Piskorskiego,
Biwak SPdP - weekendowa integracja uczniów i nauczycieli
(w ramach koła)
Andrzejki szkolne - tworzenie dekoracji
Spotkanie Wigilijne Polskiego Związku Niewidomych tworzenie dekoracji
Spotkanie Wigilijne SOSW nr 2 w Szczecinie- tworzenie
dekoracji
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Dokumentacja fotograficzna
Sprawozdanie

Cały okres stażu

W trakcie stażu

Włączenie się w imprezę „Gwiazdka na Łasztowni”
Włączenie się w imprezy gastronomiczne organizowane przez
Branżową Szkołę I Stopnia w Szczecinie
Włączenie się w WOLONTARIAT
Uczestniczenie w działaniach w ramach programu profilaktyki:
wyjście uczniów SPdP nr 2 na bilard, test sprawnościowy dla
uczniów SPdP nr 2 oraz rozgrywki uczniów SPdP nr 2 w bocce Dokumentacja fotograficzna
 Zorganizowanie konkursu:
Sprawozdanie
O tematyce: ,,Jesiennej"
"Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa”
Dokumentacja fotograficzna

Prace ogrodnicze, uatrakcyjnianie i nasadzanie roślin
Sprawozdanie

oraz zabiegi pielęgnacyjne rabatek szkolnych na terenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Szczecinie

§ 7.ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
Zadania do wykonania
1.Wykorzystywanie metod
aktywizujących w codziennej
pracy dydaktyczno –
wychowawczo - opiekuńczej

Forma realizacji


Dowody realizacji lub
oczekiwane efekty

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących
dostosowanych do możliwości psychofizycznych
i edukacyjnych uczniów

Scenariusze zajęć

Udział w e – szkoleniach:
Jak zmotywować uczniów do aktywności? Ja i mój uczeń Notatki własne
pracujemy aktywnie. Ruch sprzyja uczeniu się itp.
 Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism
przeznaczonych dla nauczycieli w celu inspiracji do ciekawych
rozwiązań metodycznych
 Opracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych, kart pracy, kart
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Termin realizacji
zadania
Cały okres stażu

do gier, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń
aktywizujących

§ 7.ust.2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
Zadania do wykonania

Forma realizacji

Dowody realizacji lub oczekiwane Termin realizacji
efekty
zadania







Samoocena
Rozmowy z Dyrektorem Ośrodka
Rozmowy z opiekunem stażu
Rozmowy z uczniami



Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach: kosz
i walizka, Podobało mi się/nie podobało mi się, 3 buźki, termometr
odczuć, dyskusja, itp.

2.Wykorzystywanie wniosków z 
ewaluacji własnej pracy

Wdrażanie wniosków z ewaluacji własnej i doskonalenie warsztatu
pracy zgodnie z wynikami ewaluacji w kolejnym roku szkolnym.

1.Dokonywanie analizy i
ewaluacji własnych działań

Autorefleksja
Wnioski do dalszej pracy

Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej
i wychowawczej: kwestionariusze ankiet dla uczniów
i rodziców

7

Koniec pierwszego
i drugiego półrocza
w każdym roku
szkolnym
Na zakończenie
roku szkolnego

Wzrost satysfakcji uczniów
z prowadzonych zajęć
Wyniki nauczania uczniów,
ich umiejętności

W trakcie stażu

§ 7.ust.2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego.
Zadania do wykonania

Forma realizacji

Dowody realizacji lub
oczekiwane efekty

Termin realizacji
zadania

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Notatki

 Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz
materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom

Lista udostępnionych materiałów

 Organizacja lekcji otwartych dla nauczycieli

Scenariusz zajęć

Raz w roku
szkolnym

2. Obserwowanie zajęć
prowadzonych przez innych
nauczycieli w ramach lekcji
otwartych



Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem

Notatki własne

W trakcie stażu

3. Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym,
analiza sytuacji uczniów,
podejmowanie wspólnych
działań pedagogicznych i
wychowawczych.



Udział w pracach zespołu wychowawczego - omawianie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów

Notatki

Cały okres stażu

4. Opublikowanie w Internecie
zatwierdzonego planu rozwoju
zawodowego oraz materiałów
dydaktycznych



Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Ośrodka

Strona internetowa szkoły

W trakcie stażu



Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych na edukacyjnych Lista stron z publikacjami
portalach internetowych np. scenariusze zajęć oraz na stronie
internetowej Ośrodka np. zdjęcia i sprawozdania

6. Obserwowanie zajęć
prowadzonych przez innych



Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem

1. Współpraca i wymiana
doświadczeń z innymi
nauczycielami
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Notatki własne

Cały okres stażu

W trakcie stażu

nauczycieli w ramach lekcji
otwartych

§ 7.ust.2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych
Zadania do wykonania

Forma realizacji

Dowody realizacji lub
oczekiwane efekty

Termin realizacji
zadani

1. Poszerzenie wiedzy w

zakresie umiejętności
diagnozowania i rozwiązywania
problemów młodzieży


Udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących rozpoznawania i
rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Zaświadczenia ze szkoleń

Samodzielne studiowanie i uzupełnianie własnej literatury
metodyczno - przedmiotowej odnośnie w/w tematyki

Wykaz literatury

Kształtowanie prawidłowych

nawyków zdrowego trybu życia

Realizacja zadań w ramach szkolnego programu profilaktyki
„Zdrowie i Higiena” w obszarze „Wiem dlaczego higiena i ruch
są ważne dla mojego zdrowia"

Sprawozdania z realizacji programu

Cały okres stażu



Pogadanki z uczniami

Notatki własne

Cały okres stażu



Kształcenie umiejętności pracy w grupie



Współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych np.
przygotowanie konkurencji
przygotowanie dekoracji wraz z uczniami na różne uroczystości
Świąteczne

3. Kształtowanie u uczniów
szacunku do drugiego
człowieka, świadomości
posiadanych praw oraz postaw
obywatelskiej, patriotycznej
i prospołecznej

4.Współorganizowanie imprez o 
charakterze lokalnym

5.Rozpoznawanie problemów
środowiska uczniów i

Dokumentacja fotograficzna

Współorganizowanie spotkań okolicznościowych Polskiego Związku Dokumentacja fotograficzna
Niewidomych oddział Szczecin - wykonanie dekoracji



Udział w imprezie ,,Gwiazdka na Łasztowni"




Zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
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Cały okres stażu

Notatki własne

W trakcie stażu

Cały okres stażu

współczesnych problemów
społeczno-cywilizacyjnych.



6.Kształtowanie prospołecznych 
postaw uczniów


Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby
i możliwości uczniów
Udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje na rzecz
Dokumentacja fotograficzna
innych ludzi lub zwierząt np. wigilia, zbieranie karmy dla zwierząt w
ramach wolontariatu
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie
obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży. Udział w apelach,
przygotowanie dekoracji. Udział w wydarzeniach rocznicowych

W trakcie stażu

§ 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 do wykonania

Forma realizacji

Dowody realizacji lub
oczekiwane efekty

Termin realizacji
zadania

1. Analiza dokumentów prawa
wewnątrzszkolnego



Analiza dokumentów szkoły takich jak statut, programy, plany,
regulaminy itp.

Notatki

Cały okres stażu

2.Współtworzenie prawa
wewnątrzszkolnego.



Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora ośrodka

Dokumentacja szkolna

W trakcie stażu



Uczestnictwo w spotkaniach:
Rady Pedagogicznej,
Zespołu Samokształceniowego Szkoły Przysposabiającej
do Pracy nr 2 oraz Zespołu Samokształceniowego przedmiotów
zawodowych i zajęć praktycznych,
Zespołu Wychowawczego



Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi

Notatki
Wykaz aktów prawnych

Cały okres stażu

3. Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczących
awansu zawodowego
nauczycieli oraz innych
przepisów prawa oświatowego
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niezbędnych w codziennej pracy
nauczyciela
4. Przygotowanie sprawozdania 
z odbytego stażu





Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń itp.
Dokonanie autorefleksji, autoanalizy
Sprawozdanie ze stopnia realizacji zadań wynikających z planu
rozwoju zawodowego
Opis realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z przebiegu stażu

Cały okres stażu
Raz na dwa miesiące
po zakończeniu
stażu- czerwiec 2022

§ 7.ust.2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Zadania do wykonania
1. Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych

Forma realizacji









3. Wykorzystanie zasobów

portali edukacyjnych do
czynności związanych z
odbywaniem stażu na
nauczyciela mianowanego oraz 

Dowody realizacji lub
oczekiwane efekty

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
Opracowanie różnorodnych materiałów dydaktycznych, scenariuszy
itp.
Opracowanie dokumentacji szkolnej (sprawozdania itp.)
Wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania dokumentacji
szkolnej
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami za pomocą poczty
elektronicznej, drogą telefoniczną
Opieka nad pracownią nr 104
opieka nad tablicą przy sali nr 14 (profilaktyka)
Dokumentowanie przebiegu stażu

Dokumentacja szkolna

Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy – korzystanie z zasobów
portali edukacyjnych z zakresu nauczanych przedmiotów, dydaktyki,
metodyki, psychologii, pedagogiki

Wykaz adresów stron www

Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego przez Internet
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Termin realizacji
zadania
Cały okres stażu

Lista stron www
Dokumentacja fotograficzna
Sprawozdania
Na bieżąco w trakcie
stażu

doskonalenia pracy własnej


Komunikowanie się za pomocą telefonu oraz poczty elektronicznej
z opiekunem stażu i innymi nauczycielami

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje za zgodą Dyrektora SOSW nr 2.

..................................................
Opracowała mgr Agnieszka Jemielity

Zatwierdzam do realizacji:

Szczecin , ....................................................
data

..................................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły
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