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I      DANE DOTYCZĄCE  NAUCZYCIELA 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA:  ............................................... 

NAZWA SZKOŁY:  .............................................................................. 

ADRES  SZKOŁY:  ................................................................................ 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA  STAŻU: .......................................... 

 

TERMINARZ 

 

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU:.................................................. 

TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJUZAWODOWEGO  …………………….  

TERMIN DOKONANIA PROJEKTU OCENY DOROBKUZAWODOWEGO ZA OKRES 

STAŻU............................................. 

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU....................................................... 

 

II   PROJEKT    OCENY 

   

      Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia26 lipca 2018r.ze zm.  

w  sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  ....................  

nauczyciel stażysta  ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 

podjął działania wynikające z planu rozwoju zawodowego 

 

a)     poznała i opanowała zasady prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole 

 arkusza ocen, 

 dziennika lekcyjnego, 

 dziennika zajęć wyrównawczych, 

 świadectwa szkolnego      

b)    przeanalizowała Statut Szkoły ( notatka) , poznała zadania i kompetencje szkoły oraz 

regulaminy działania jej organów kolegialnych  

 Dyrektora, 

 Rady Pedagogicznej, 

 Samorządu Uczniowskiego, 

 Rady Rodziców. 

c) poznała i prawidłowo wdrażała Wewnątrzszkolny System Oceniania i Nagradzania. 

 

  Dowodem są sporządzone oceny opisowe uczniów  za I  półrocze oraz projekty ocen 

końcoworocznych. Po ich przeanalizowaniu mogę stwierdzić iż, są trafne, wnikliwe  

i świadczą o umiejętnej obserwacji wychowanków podczas zajęć i prawidłowym 

podsumowaniu ich osiągnięć. 

d)    zaznajomiła się z Programem Profilaktyczno - Wychowawczym Szkoły. 

   Na jego podstawie wraz z koleżankami i opiekunem poziomu wiekowego klas II 

opracowała swój plan wychowawczy. Zrealizowała wzorowo przydzielone jej zadania  

e)     dobrze współpracowała z Samorządem  Uczniowskim, włączając swoich uczniów w 

akcje organizowane przez jego członków 

f)      zapoznała się z kompetencjami Rady Rodziców  

g)    poznała i poprawnie stosowała w swojej  dotychczasowej pracy przepisy bezpieczeństwa 

i higieny w szkole podczas wycieczek , imprez oraz na zajęciach dydaktycznych. 

 2. Nauczycielaka ……………… 

a)  obserwowała  9    zajęć  zintegrowanych prowadzonych przez opiekuna stażu, 

b)  obserwowała 9  zajęć  u innych koleżanek, 
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c)  pozostałe  to zajęcia z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, lekcja 

wychowawcza w klasie IV oraz prowadzone przez nauczycieli doradców. 

 Z obserwowanych zajęć nauczycielka sporządzała notatki, formułowała wnioski, dzieliła się 

interesującymi spostrzeżeniami z opiekunem stażu. 

     

Przeprowadziła  zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu ( scenariusze zajęć): 

a)   przeprowadziła  9   zajęć zintegrowanych w obecności opiekuna stażu 

b)   jedno zajęcie hospitowane było przez dyrektora szkoły i opiekuna stażu. 

 Po przeprowadzonych zajęciach analizowała je z opiekunem stażu, redagowała wnioski,  

dokonywała trafnej samooceny.  Zapoznawała się również z uwagami formułowanymi przez 

opiekuna stażu. 

  

Uczestniczyła w wewnątrzszkolnych formach  doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

a)  w 6 posiedzeniach Rady  Pedagogicznej, 

b) w 3 Radach Pedagogicznych – szkoleniowych 

    Na jednej z Rad Pedagogicznych   szkoleniowych w dniu 5 kwietnia 20… r. na temat :  

     Rola WDN  zabierała głos przedstawiając rolę nauczyciela  w   

c)   obserwowała   zajęcia otwarte zorganizowane w ramach WDN prowadzone przez p. XY           

      w dniu  25. 04. 20… r. 

d)  brała udział w  spotkaniu   WDN  nauczycieli nauczania zintegrowanego dotyczącym  

prezentacji  podręczników dla klasy III  oraz  nowości wydawniczych 

Wydawnictw  Szkolnych i Pedagogicznych  

  

1. Wykazywała umiejętność prowadzenia  zajęć  w sposób zapewniający właściwą realizację 

         podstawowych zadań szkoły 

Poprawnie planowała swoje czynności dydaktyczne i wychowawcze dowodem na to jest fakt, 

iż: 

 skonstruowała i prawidłowo realizowała plan wynikowy (rozkład materiału), 

 właściwie opracowała scenariusze zajęć edukacyjnych, programy imprez 

pozalekcyjnych i wycieczek ( scenariusze). 

     Nauczycielka prawidłowo formułowała cele  operacyjne i zadania wychowawcze. Podczas 

prowadzonych zajęć wykazywała się inwencją twórczą w stosowaniu różnorodnych form i 

metod pracy, czyniąc je atrakcyjnymi i wyzwalając aktywność u swoich uczniów: 

 przygotowała i przeprowadziła sprawdziany osiągnięć swoich uczniów ( przykłady 

sprawdzianów), 

 opracowała i prowadziła na bieżąco  karty obserwacji podstawowych osiągnięć 

uczniów  zorganizowała i  przeprowadziła  następujące imprezy dla uczniów z klasy i  

grupy wiekowej ( scenariusze, potwierdzenia): 

-         Dzień Chłopca, 

-         Pożegnanie lata, 

-         Wieczór wróżb andrzejkowych, 

-         Mikołajki, 

-         Wigilia, 

 przygotowała dzieci ze swojej klasy do konkursu recytatorskiego organizowanego   

           przez Samorząd Uczniowski „ Mój ulubiony poeta, mój ulubiony wiersz”, 

 przygotowała program artystyczny na apele grupy wiekowej z okazji: 

            Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Babci i Dziadka  

 przeprowadziła wśród klas II  konkurs na „ Najpiękniejsząkartkę świąteczną”, 

 zorganizowała konkurs „ Wielkanocna pisanka”. 
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Posiada   wiedzę z  zakresu problemów środowiska uczniów  a w szczególności: 

 dostosowywała metody pracy do indywidualnych potrzeb dziecka 

 przeprowadziła  wywiady środowiskowe w domach rodzinnych trójki uczniów 

 skierowała ucznia z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi 

 do Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej,  utrzymuje stały kontakt z pedagogiem 

szkolnym konsultując się w sprawach wychowawczych swoich uczniów (  

potwierdzenie), 

 zorganizowała i prowadziła systematycznie zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 

uczniów, 

 się w miarę potrzeb z fachową literaturą metodyczną, psychologiczną, pedagogiczną   

 przeprowadzała pedagogizację rodziców, prowadziła indywidualne 

 rozmowy z rodzicami  

   

Umiejętnie omawiała własne i obserwowane zajęcia. Formułowała interesujące spostrzeżenia 

z obserwowanych i prowadzonych przez siebie zajęć. Wyciągała  wnioski, wykorzystywała, 

pomysły wzbogacając swój warsztat pracy. 

  

Zna organizację i zasady funkcjonowania szkoły 

 przestrzegała i egzekwowała normy zawarte w  Statucie Szkoły i innych dokumentach 

prawnych szkoły, 

 podnosiła na bieżąco efekty pracy dbając o swoje samokształcenie w czasie 

odbywania stażu ukończyła: 

 Kurs Animatorów Sztuki Origami, 

 Kurs doskonalący „ Kontrola, sprawdzanie i ocenianiena I etapie kształcenia w 

szkole podstawowej” 

Uczestniczyła: 

 w  konferencji metodycznej połączonej z zajęciami pokazowymi dla nauczycieli 

stażystów prowadzonych przez nauczycieli – doradców  

 w konferencji szkoleniowo – metodycznej na temat :„ Aktywizacja ucznia w 

kształceniu zintegrowanym i wykładzie … 

 zajęciach warsztatowych….. 

 konferencji metodycznej „ Ocenianie w nauczaniu wczesnoszkolnym”, 

 zajęciach pokazowych na temat : „ Rola gimnastyki korekcyjnej w nauczaniu  

           wczesnoszkolnym”, 

 zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycielki wf 

  

     Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju 

Zawodowego i harmonogramu przebiegu stażu stwierdzam, iż p. ................................ 

wzorowo wykonała wszystkie zamierzenia. 

W czasie prowadzonych zajęć wykazywała się inwencją twórczą. Właściwy dobór metod, 

form i środków dydaktycznych, świadczył o dobrej znajomości indywidualnych potrzeb 

swoich wychowanków. Jej takt , opanowanie i piękny język, którym zwracała się do uczniów 

spowodował, iż bardzo szybko zyskała sympatię  zespołu klasowego i rodziców. 

Starała się wnikliwie rozpoznać środowisko uczniów, obserwować ich postępy w nauce  

i rejestrować rzetelnie ich osiągnięcia. Sumienna, niezwykle pracowita, otwarta na nowości, 

gotowa do podnoszenia swoich kwalifikacji.  

   

Proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego 

                                       ............................................             
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