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Lp. Zadanie Sposób realizacji zadania Termin realizacji Oczekiwane efekty 

1.  podejmować działania mające na celu 
doskonalenie warsztatu pracy, w tym 
umiejętności stosowania technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej 

samokształcenie w zakresie 

doskonalenia warsztatu pracy 

 

współpraca w nauczycielskim 
zespole samokształceniowym (sieć 
współpracy i samokształcenia) w 
zakresie efektywnych metod pracy 
z uczniem  

cały okres stażu 
 
 
 
drugi i trzeci rok 
stażu 
 
 
 
 
 
 

umiejętność wykorzystania w pracy metod 

aktywizujących ucznia oraz narzędzi 

multimedialnych i informatycznych, 

sprzyjających procesowi uczenia się 

 

uzyskanie pozytywnych efektów w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na 

skutek wdrożenia działań mających na celu 

doskonalenie pracy własnej i podniesienie 

jakości pracy szkoły 

2.  realizować zadania służące 
podniesieniu jakości pracy szkoły 

Należy uwzględnić realizację co 

najmniej dwóch z następujących 

zadań: 

1) opracowanie i wdrożenie 

programu, innowacji lub innych 

działań dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych 

lub innych związanych z 

oświatą, powiązanych ze 

specyfiką szkoły, w 

szczególności na rzecz uczniów 

ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

2) wykonywanie zadań opiekuna 

stażu, opiekuna praktyk 

 poszerzenie zakresu działań szkoły, w 

szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych 
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pedagogicznych, nauczyciela-

doradcy metodycznego, 

przewodniczącego zespołu 

nauczycieli, koordynatora 

wolontariatu, koordynatora 

projektu, kuratora społecznego, 

egzaminatora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, 

rzeczoznawcy do spraw 

podręczników, a w przypadku 

nauczycieli szkół artystycznych 

- także nauczyciela-konsultanta 

współpracującego z Centrum 

Edukacji Artystycznej, 

3) opracowanie autorskiej pracy z 

zakresu oświaty lub rozwoju 

dziecka opublikowanej w 

czasopiśmie branżowym lub w 

formie innej zwartej publikacji. 

Należy też zaplanować 

realizowanie zadań na rzecz ucznia 

we współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi. 

3.  pogłębiać wiedzę i umiejętności 
służące własnemu rozwojowi oraz 
podniesieniu jakości pracy szkoły, 
samodzielnie lub przez udział w 
różnych formach doskonalenia 
zawodowego 

samokształcenie w zakresie metod 

aktywizujących ucznia oraz 

korzystania w pracy z narzędzi 

multimedialnych i informatycznych 

 

cały okres stażu umiejętność wykorzystania w pracy metod 

aktywizujących ucznia 
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uczestnictwo w szkoleniu 

zewnętrznym w zakresie… 

Warto zaplanować uzyskanie 

umiejętności posługiwania się 

językiem obcym na poziomie 

podstawowym, a w przypadku 

nauczycieli języków obcych - 

umiejętności posługiwania się 

drugim językiem obcym na 

poziomie podstawowym.  

umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w 

trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi 

multimedialnych i informatycznych 

 

umiejętność dokonywania ewaluacji własnej 

pracy i wykorzystywania jej wyników do 

doskonalenia warsztatu pracy  

4.  przeprowadzić co najmniej 3 godziny 
zajęć otwartych dla nauczycieli oraz 
dokonać ich ewaluacji, w obecności, 
w miarę możliwości, nauczyciela-
doradcy metodycznego w zakresie 
tych zajęć lub nauczyciela-
konsultanta lub przedstawiciela 
organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny 

poprowadzenie – w obecności 
nauczyciela-doradcy metodycznego 
-  zajęć otwartych dla nauczycieli w 
ramach wewnątrzszkolnego 
doskonalenia zawodowego oraz 
dokonanie ich ewaluacji  
 
poprowadzenie – w obecności 
nauczyciela-konsultanta -  zajęć 
otwartych dla nauczycieli tego 
samego przedmiotu oraz 
dokonanie ich ewaluacji  
 
poprowadzenie – w obecności 
przedstawiciela organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny 
-  zajęć otwartych dla nauczycieli 
stażystów i nauczycieli 
kontraktowych oraz dokonanie ich 
ewaluacji  

jeden raz - w 
pierwszym roku 
stażu 
 
 
 
jeden raz - w 
drugim roku 
stażu 
 
 
 
 
jeden raz - w 
trzecim roku 
stażu 

umiejętność dzielenia się wiedzą i 

doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym 

przez prowadzenie zajęć otwartych, w 

szczególności dla nauczycieli stażystów i 

nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w 

ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli 

 


