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PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 

 
Imię i nazwisko: mgr Aleksandra Drwięga 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Gliwicach 
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2007. 
Planowany termin zakończenia stażu: 31. 05. 2010. 

 
 

PODEJMOWAĆ DZIAŁAIA MAJ ĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, 
W TYM DOSKONALENIE UMIEJ ĘTNOŚCI STOSOWNIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACY JNEJ 

 
ZADANIA WYNIKAJ ĄCE Z 

PLANU ROZWOJU 
ZAWODOWEGO 

 
FORMY REALIZACJI 

 
TERMIN 

DOWODY REALIZACJI, 
WSKAZÓWKI, UWAGI 

 
Doskonalenie warsztatu i metod 

pracy własnej 

 
1.Zdefiniowanie potrzeb własnego 
rozwoju w ramach ogólnego planu 
rozwoju szkoły. Analiza  dokumentacji 
szkolnej: statut, WSO, WDN, plan 
wychowawczy szkoły. 
 
2. Udział w warsztatach, konferencjach, 
kursach oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego. Udział w 
Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu 
Nauczycieli. 
 
3.Aktywne włączanie się w realizację 
imprez, konkursów i innych zadań 
promujących szkołę. 

 
Sierpień/Wrzesień 2007 

 
 
 
 
 

Cały okres stażu 
 
 
 
 
 

Cały okres stażu 
 
 

 
Poprawnie sformułowany 
wniosek o rozpoczęcie stażu, 
wszczęcie postępowania, 
aneks do planu rozwoju 
zawodowego. 
 
Potwierdzenia, zaświadczenia 
 
 
 
 
 
Potwierdzenia 
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4.Przygotowanie uczniów sportowych w 
różnych dyscyplinach sportowych. 
 
5. Studiowanie fachowej literatury  
i czasopism dla nauczycieli, śledzenie 
stron WWW. 
 

 
Cały okres stażu 

 
 

Na bieżąco 
 

 
Potwierdzenia 
 
 
Notatki, wykaz przyswojonych 
pozycji 

 
Doskonalenie umiejętności 

stosowania technologii 
komputerowej i informatycznej 

w pracy nauczyciela 
wychowania fizycznego. 

 
1.Korzystanie z komputerowych i 
programów edukacyjnych: Office, Paint, 
CorelDraw, Adobe Photopaint 
 
2.Korzystanie z zasobów sieci Internetu: 

• Odwiedzanie portali 
edukacyjnych i oświatowych; 

• Uczestniczenie w internetowych 
forach dyskusyjnych; 

• Aktualizowanie wiedzy na temat 
przepisów prawa oświatowego; 

• Wykorzystywanie Internetu jako 
źródła informacji z zakresu 
sportu, wf i zdrowia 

 
3.Wdrażanie uczniów do korzystania z 
technologii komputerowej(zgodnie z ich 
możliwościami) podczas przygotowania 
różnych materiałów 
 
4.Opracowanie formy graficznej 
zaproszeń, dyplomów i podziękowań 
dla uczniów i nauczycieli. 

 
Cały okres stażu 

 
 
 

Cały okres stażu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cały okres stażu 

 
 
 
 

Cały okres stażu 
 
 

 
Przykładowe dokumenty 
i pomoce dydaktyczne 
wykonane technologią 
komputerową. 
Dokumentacja za okres stażu 
Wydruki stron, spis stron 
internetowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referaty uczniów 
 
 
 
 
Wzory zaproszeń, dyplomów  i 
podziękowań 
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5. Przygotowywanie scenariuszy zajęć. 

 
Cały okres stażu 

 

 
Scenariusze zajęć. 

 
Dzielenie się swoją wiedzą z 

innymi nauczycielami 
wychowania fizycznego  

 
 
 

 
1.Przygotowanie  i przeprowadzenie 
zajęć otwartych. 
 
2. Aktywne uczestniczenie w pracach 
zespołu przedmiotowego. 
3. Publikacje na stronach portali 
internetowych. 
 
4. Współpraca z nauczycielami innych 
przedmiotów (wycieczki turystyczno-
krajoznawcze)- działania 
interdyscyplinarne. 
 

 
2 razy 

 
 
 

Cały okres stażu 
2008/2009 

 
 

Cały okres stażu 
 

 
Potwierdzenie dyrektora 
szkoły. Konspekt 
przeprowadzonej lekcji 
 
Zaświadczenia lub kopie stron 
WWW. 
 
 
Potwierdzenia 
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REALIZOWA Ć ZADANIA SŁU ŻĄCE PODNIESIENIU JAKO ŚCI PRACY SZKOŁY 
 

ZADANIA WYNIAJ ĄCE Z 
PLANU ROZWOJU 
ZAWODOWEGO 

FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI 

 
Poszerzanie oferty 

dydaktyczno- wychowawczo- 
opiekuńczej 

 
1. Współorganizowanie z innymi 
nauczycielami WF konkursu na „ 
Najbardziej Usportowioną Klasę w 
Szkole „ 
 
2. Współorganizowanie z innymi 
nauczycielami WF Mistrzostw Szkoły w 
tenisie stołowym, siatkówce, 
koszykówce, piłce nożnej itp.  
 
3.Systematyczne przygotowywanie 
uczniów do udziału w zawodach 
międzyszkolnych. 
 
4. Prowadzenie zajęcia rekreacyjno-
sportowych podczas ferii szkolnych. 
 
4.Współpraca z Samorządem 
Uczniowskim przy organizowaniu 
imprez; 
 
5.Współpraca z Biblioteką Szkolną 
Zespołu Kształcenia Zawodowych w 
Gliwicach :w doborze księgozbioru o 
tematyce sportowej. 
 

 
Cały okres stażu 

 
 
 
 

Cały okres stażu 
 
 
 
 

Cały okres stażu 
 
 
 

Ferie szkole 
 
 

Cały okres stażu 
 
 
 

Cały okres stażu 
 
 
 
 

 
Potwierdzenie , sprawozdania 
 
 
 
 
Potwierdzenie , sprawozdania 
 
 
 
 
Potwierdzenie 
 
 
 
Potwierdzenie, sprawozdania 
 
 
Potwierdzenie 
 
 
 
Potwierdzenie 
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6. Uczestnictwo wraz z uczniami w 
różnych formach kultury (wycieczki do 
muzeum, kina, teatru) 

Cały okres stażu Dokumentacja imprez i 
wycieczek szkolnych. 
 

 
Troska o bazę i sprzęt sportowy 

 
1. Składanie zapotrzebowania na 
przybory i przyrządy wg bieżących 
potrzeb wychowania fizycznego  
i sportu szkolnego 
 
2. Troska o estetykę bazy sportowej 
 
3. Drobne naprawy bieżące przyborów i 
przyrządów. 

 
Na bieżąco 

 
 
 
 

jw. 
 

jw.  

 
Potwierdzenie 
przewodniczącego zespołu 
nauczycieli wf 
 
 
. jw. 
 
jw 

 
Podejmowanie działań na rzecz 

innych nauczycieli szkoły 

 
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla 
innych nauczycieli szkoły, opracowanie 
i udostępnienie innym nauczycielom 
scenariuszy zajęć. 
 
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu, 
opiekuna praktyk studenckich-   

 
Cały okres stażu 

 
 
 
 

Zgodnie z organizacja pracy 
szkoły 

 
Konspekty lekcji 
 
 
 
 
Potwierdzenia 

 
Przygotowanie i wdrożenie 

autorskiego programu z zakresu 
działań edukacyjno- 

wychowawczych 

 
1.Przygotowanie i wdrożenie programu  
pracy z uczniem Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej, który ma trudności w 
przyswajaniu umiejętności sportowych. 

 
Cały okres stażu 

 

 
Program własny. 
Potwierdzenie. 

 
Promowanie szkoły. 

 
1.Udział uczniów w zawodach 
międzyszkolnych . 
2. Udział w różnych formach promocji 
szkoły. 

 
Cały okres stażu 

 
Cały okres stażu 

 

 
Potwierdzenia, sprawozdania z 
zawodów. 
Potwierdzenia 
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POGŁĘBIAĆ WIEDZE I UMIEJ ĘTNOŚCI SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKO ŚCI PRACY 
SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁW RÓ ŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

 
ZADANIA WYNIKAJ ĄCE Z 

PLANU ROZWOJU 
ZAWODOWEGO 

FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI 

 
Pogłębianie wiedzy poprzez 
udział w różnych formach 

kształcenia 

 
1. Udział w konferencjach  
i szkoleniowych  Radach 
Pedagogicznych. 
 
2. Uczestnictwo w różnych formach 
doskonalenia zawodowego (kursy, 
szkolenia metodyczne, WDN itp.). 

 
Cały okres stażu 

 

 
Zaświadczenia ukończenia 
szkoleń 

 
Podejmowanie współpracy z 

organizacjami działającymi na 
rzecz rozwoju dziecka i 
edukacji w środowisku 

lokalnym 

 
1.Udział w organizowaniu „ Rajdu 
uśmiechu” dla dzieci z Centrum 
Wspierania Dziecka i Rodziny 
„Przystań” w Pszczynie  
 
2. Udział w akcjach charytatywnych na 
terenie szkoły 

 
Czerwiec 2009 

 
 
 
 

Cały okres stażu 

 
Podziękowanie  
 
 
 
Potwierdzenie dyrektora 
szkoły 
 

 
Podjęcie studiów 
podyplomowych: 

 
Podjęcie studiów podyplomowych: na 
kierunku „Zarządzanie placówką 
oświatową” na Politechnice Śląskiej. 

 
2008/2009 

 
Świadectwo ukończenia 

 
Przygotowanie publikacji 

związanych z wykonywaną 
pracą 

 
Zamieszczenie na stronach 
internetowych scenariuszy lekcji z 
wychowania fizycznego oraz planu 
rozwoju zawodowego. 
 

 
Po zatwierdzeniu planu rozwoju 
zawodowego 
Okres stażu 

 
Publikacja w Internecie 
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Zanalizowanie i opisanie 

przypadków rozpoznania i 
rozwiązania problemów 

wychowawczych 

 
Uważna obserwacja uczniów.  
Poznanie środowiska domowego 
wychowanków. 
Zdiagnozowanie dwóch przypadków 
edukacyjnych lub wychowawczych. 
Ustalenie metod  pracy z uczniami i 
oddziaływań  wychowawczych. 
Systematyczna praca nad rozwiązaniem 
problemu. 

 
Okres stażu 

 
Opis i analiza dwóch 
przypadków. 

 
 
      Zatwierdzam:                                                                                                                             Sporządziła: 


