PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Plan Rozwoju zawodowego- Elżbieta Kłos

Strona 1

Mgr Elżbieta Kłos
Imię i nazwisko: Elżbieta Kłos
Kwalifikacje: magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4, 31- 845 Kraków
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.2017r. do 31.05.2020r.
Dyrektor placówki: mgr Ewa Opałka

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuoczej na skutek wdrożenia działa mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jako ci pracy szkoły.
L. p.

ZADANIA

1.

Poznanie procedury awansu



zawodowego.

SPOSÓB REALIZACJI

TERMINY

Wyszukiwanie i analiza przepisów

VIII-IX. 2017r

DOWODY REALIZACJI

prawa oświatowego oraz informacji
dotyczących awansu zawodowego
(ustawy, rozporządzenia).

2.

Odbycie stażu dotyczącego
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Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

IX 2017

Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju
Strona 2

awansu zawodowego.



Opracowanie planu rozwoju

VIII- IX 2017

zawodowego. Dokumentacja. Sprawozdanie z

zawodowego. Dokumentowanie

Okres stażu

realizacji planu.

realizacji planu rozwoju zawodowego.

V 2020

Sporządzenie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego.
3.

Przeprowadzenie analizy



Hospitacje zajęd przez dyrektora.

Okres stażu.

Scenariusze zajęd

własnej pracy.



Ewaluacja i samoocena hospitowanych

Okres stażu

Harmonogram spotkao

Okres stażu.

Zaświadczenia.

zajęd
4.

Samodzielne lub przez udział



w różnych formach

Uczestniczenie w różnych formach
wewnętrznego i zewnętrznego

doskonalenia pogłębianie

doskonalenia zawodowego (rady

swojej wiedzy i umiejętności

szkoleniowe, konferencje metodyczne,

Okres stażu

zawodowych.

warsztaty, kursy). Udział i prowadzenie

Okres stażu

szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury
metodycznej i dydaktycznej,

Okres stażu

korzystanie z zasobów biblioteki
własnej, przedszkolnej i portali
internetowych.


Tworzenie własnego warsztatu pracy,
materiałów dydaktycznych, dekoracji
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sali.
5.

Czynny udział w tworzeniu



dokumentacji przedszkola.

Modyfikacja Statutu przedszkola

XI- XII 2017

Potwierdzenie Dyrektora

Okres stażu.

Dzienniki zajęd.

zgodnie z zapisami nowej podstawy
programowej


Dokonywanie wpisów do dziennika
zajęd .



Plany współpracy.

Opracowanie i realizowanie planu
współpracy ze środowiskiem lokalnym i

Okres stażu.
Teczka obserwacji dzieci. Plany pracy.

rodzinnym.


Założenie i prowadzenie teczek
Semestralne sprawozdania. .

obserwacji dziecka.


Pisanie miesięcznych planów pracy

Okres stażu.

dydaktyczno– wychowawczej.


Okresowe diagnozowanie osiągnięd

Okres stażu.

edukacyjnych wychowanków.


Inne.

Okres stażu.

Okres stażu.
6.

Wykorzystywanie
nowatorskich metod i form
pracy.
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Stosowanie w pracy metod

Okres stażu

Scenariusze zajęd

aktywizujących i innowacyjnych np.
ruchu rozwijającego Weroniki
Strona 4

Sherbone, dziecięca matematyka prof.
Edyty Gruszczyk – Kolczyoskiej, metody
badawcze itp.


Zaangażowanie się w projektowanie i

Okres stażu

Prace dzieci, zdjęcia

Okres stażu

Zaświadczenia

urządzenie kącików plastycznych,
eksponujących różne techniki
plastyczne stosowane przez dzieci –
wystawy prac plastycznych.


Uczestniczenie w konkursach
przedszkolnych, wystąpieniach,
festiwalach, spartakiadach, akcjachrozwijanie zdolności muzycznych,
plastycznych, recytatorskich i
tanecznych dzieci.



Kierowanie przygotowaniem

Okres stażu

wychowanków do uczestnictwa w
konkursach.

7.

Wykonywanie czynności
dodatkowych.



Dbanie o dekoracje przedszkola,

Okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

wykonywanie okolicznościowych
dekoracji holu.
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Przygotowywanie i prowadzenie

Okres stażu

Scenariusze uroczystości. Zdjęcia.

Okres stażu

Plany współpracy.

Okres stażu

Lista obecności. Sprawozdania. Referaty.

Lista kontaktów indywidualnych.

uroczystości przedszkolnych.
8.

Współpraca z rodzicami i



środowiskiem rodzinnym.

Opracowanie planu współpracy z
rodzicami.



Prowadzenie spotkao grupowych z
rodzicami. Pedagogizacja rodziców.



Konsultacje indywidualne z rodzicami.

Okres stażu



Informacje dla rodziców o

Okres stażu

zamierzeniach dydaktycznowychowawczych na tablicy ogłoszeo


Zajęcia otwarte dla rodziców.

Okres stażu



Organizacja imprez okolicznościowych

Okres stażu

Scenariusze zajęd. Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

dla rodziców, dziadków –
przygotowywanie programów
artystycznych i dekoracji.


Okres stażu

Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia.

Włączanie rodziców do organizowania i
współuczestnictwa w uroczystościach
przedszkolnych. Organizowanie spotka
z rodzicami wykonującymi ciekawe
zawody- spotkanie w przedszkolu lub w
miejscu pracy rodzica (Straż pożarna,
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Komisariat Policji). Rozmowa, poznanie
interesujących zawodów.
9.

Współpraca ze środowiskiem



lokalnym.

Opracowanie planu współpracy ze

Okres stażu

Plan współpracy.

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku, karty wycieczki, zdjęcia,

środowiskiem lokalnym.


Organizowanie wycieczek do różnych

Facebook

instytucji i miejsc np. Biblioteka,
Muzeum Narodowe, poczta, działki itp.


Zapraszanie do przedszkola

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku, strona www przedszkolazdjęcia

przedstawicieli poszczególnych
zawodów np. strażak, policjant itp.


Współpraca z instytucjami

Okres stażu

Zaświadczenia. Zdjęcia,

wspomagającymi pracę wychowawczą i
opiekuoczą , szczególnie z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną.


Współpraca z logopedą i psychologiem.

Okres stażu

Zaświadczenia



Współpraca z Nowohuckim Centrum

Okres stażu

Zaświadczenia

Kultury oraz kinoteatrem Sfinks- udział
w konkursach, akcjach. Współpraca z
Bibliotek Publiczną w Krakowie, os.
Teatralne.

§ 8 ust. 2 pkt 2
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Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L. p.

ZADANIA

1.

Organizowanie warsztatu

SPOSÓB REALIZACJI


pracy przy użyciu techniki

Wykonywanie środków dydaktycznych

TERMINY
Okres stażu.



Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.

za pomocą komputera.

komputerowej.

DOWODY REALIZACJI

Opracowywanie dokumentów,

Na bieżąco.

sprawozdao, scenariuszy hospitacji,

Okres stażu.

Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.

planów miesięcznych korzystając z
komputera.


Na bieżąco.

Przygotowywanie ogłoszeo , dyplomów, Okres stażu.
zaproszeo, podziękowao przy użyciu

Okres stażu.

komputera.




Gromadzenie niezbędnych przepisów

Rok szkolny

oświatowych z Internetu.

2017/2020

Korzystanie z internetowych publikacji
innych nauczycieli odbywających staż.

2.

Współpraca w prowadzeniu
strony internetowej

Aktualizowanie strony internetowej

Okres stażu.

przedszkola.

Strona przedszkola zamieszczona w Internecie
http://dziecieca-arka.pl

przedszkola.
3.

Wykorzystywanie nośników



Uzupełnianie i wzbogacanie własnego

audiowizualnych w trakcie

zestawu pomocy dydaktycznych (płyty

pracy.

CD, VCD I DVD – wykorzystywanie ich w
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Okres stażu

Płyty DVD, VCD i CD. Potwierdzenia Dyrektora
przedszkola.
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pracy z dziedmi.


Relacjonowanie ważnych wydarzeo

Okres stażu

Zdjęcia.

przedszkolnych za pomoc aparatu
cyfrowego.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętnośd dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęd, w
szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęd dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęd .
L. p.

ZADANIA

1.

Opublikowanie na

SPOSÓB REALIZACJI


przedszkolnej stronie
internetowej „Planu rozwoju

TERMINY

Opublikowanie w portalu internetowym I semestr roku
zatwierdzonego planu rozwoju

szkolnego

zawodowego.

2017/2018

DOWODY REALIZACJI
Publikacja w Internecie.

zawodowego”.
2.

Opracowywanie i



udostępnianie do

Opublikowanie na stronie przedszkolnej Okres stażu

Publikacje na stronie przedszkolnej,

scenariuszy zajęd i uroczystości

stronie www.blizejprzedszkola.pl, www.chomikuj.pl
publikacje.topka.pl

wykorzystania przez innych



Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

nauczycieli materiałów



Udostępnianie swojego warsztatu

dydaktycznych, scenariuszy
zajęd
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pracy- scenariusze zajęd, pomoce
dydaktyczne
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4.

Prowadzenia zajęd otwartych



dla nauczycieli

Okres stażu

Prezentowanie innowacyjnych metod

zdjęcia, scenariusze zajęd, spotkao

pracy z dziedmi


Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli,

Okres stażu

Prowadzenie uroczystości, spotkao z
rodzicami



Okres stażu

Współpraca z nauczycielami z innych
grup



2017- 2020

Opieka nad nauczycielem stażystą
ubiegającym się o stopieo nauczyciela
mianowanego

5.

Dzielenie się wiedzą i



Wspólne rozwiazywanie problemów

umiejętnościami z innymi



Dzielenie

nauczycielami

się

wiedzą

zdobytą

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

na Okres stażu

szkoleniach


Polepszanie współpracy i wymiany Okres stażu
doświadczeo

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działao edukacyjnych, wychowawczych, opiekuoczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
L. p.

ZADANIA

1.

Kształtowanie umiejętności
autorskiego projektowania
własnych działa .
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SPOSÓB REALIZACJI


Opracowanie i wdrożenie własnego
programu plastyczno- technicznego

TERMINY
Okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Program i inna dokumentacja z nim związana
(zdjęcia)

„Plastyka dla rodzica i smyka”
Strona 10

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działao szkoły, w szczególności dotyczących zadao dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuoczych
L. p.
1.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI


Diagnozowanie i rozwijanie
zainteresowao dzieci



2.

Praca z dzieckiem zdolnym

Stosowanie różnorodnych metod i form
pracy z uwzględnieniem różnic
rozwojowych
Organizowanie zajęd na interesujące
dzieci tematy

TERMINY
Okres stażu

Scenariusze zajęd

2018-2019

Scenariusze zajęd, zdjęcia

2019-2020

Przygotowywanie dzieci do różnorodnych
Dyplomy, podziękowania, zdjęcia

konkursów
3.

DOWODY REALIZACJI

Współpraca z różnorodnymi

 Organizowanie wycieczek do różnych

instytucjami.

instytucji i miejsc np. Biblioteka,

Okres stażu

poczta, itp.
 Współpraca z NCK.

Okres stażu

 Współpraca z Bibliotek Publiczną, os

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Teatralne, SP nr 86
 Cykl zajęd edukacyjno- sportowych org

2017-2018

przez Akademię Przedszkolaka w
Tauron Arena
4.

Organizowanie wycieczek

Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem,
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Okres stażu

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, strona www,
Strona 11

poza teren przedszkola

organizowanie wycieczek pieszych i

facebook

autokarowych
5.

Promowanie przedszkola w

Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej

Wycinki z prasy lokalnej. Strona internetowa.

środowisku lokalnym.

dotyczącej działalności przedszkola oraz na

Scenariusze, zdjęcia.

stronie internetowej przedszkola.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych,
dni otwartych, kiermaszów.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zada na rzecz o wiaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L. p.

ZADANIA

1.

Współpraca z Poradnią

SPOSÓB REALIZACJI


PsychologicznoPedagogiczną w Krakowie

Kierowanie dzieci na konsultacje a

TERMINY

DOWODY REALIZACJI

Okres stażu

Opinie.

Okres stażu

Zaświadczenia.

następnie realizacja wytycznych.


Zapraszanie pracowników poradni do
prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz
zajęd dla dzieci.



Zasięganie porad i wskazówek

Okres stażu wg

specjalistów. Uczestnictwo w

potrzeb

szkoleniach, prelekcjach
organizowanych przez poradnię .
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2.

Współpraca z logopedą i



Prowadzenie konsultacji z logopedą.

psychologiem .



Zapraszanie ich na prowadzenie zajęd z

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy, zdjęcia

dziedmi.
3.

Współpraca ze Szkołą

Zwiedzanie szkoły podstawowej. Udział dzieci

Podstawową nr 86 w

w dniach otwartych i konkursach

Krakowie.

organizowanych w szkole. Ułatwianie dzieciom
przedszkolnym przejście w kolejny etap
edukacji.

4.

zgodnie z

Organizowanie pomocy dla rodzin

Okres stażu

Ośrodkiem Pomocy w

najuboższych, wielodzietnych lub

zgodnie z

niewydolnych wychowawczo.

potrzebami

Udział w różnorakich akcjach



społecznych i zbiórkach.

Udział w akcjach: ,,Górze grosza”,

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

potrzebami

Współpraca z Miejskim

Krakowie, oddz. Nowa Huta
5.

Okres stażu

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy

Potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia

„Gwiazdka dla zwierzaka”, „Cała Polska
czyta dzieciom”.


Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i Okres stażu
surowców wtórnych.

Plan Rozwoju zawodowego- Elżbieta Kłos

Strona 13

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięd w pracy zawodowej
L. p.

ZADANIA

1.

Udział w wewnątrz

SPOSÓB REALIZACJI


TERMINY

DOWODY REALIZACJI

Okres stażu

Zdjęcia, scenariusze, filmy

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora i innych nauczycieli

Okres stażu

Zdjęcia

Prace charytatywne (np. schronisko dla

Okres stażu

Dyplomy, podziękowania

zwierząt)

zgodnie z

przedszkolnych imprezach

Współorganizowanie festynów
rodzinnych, uroczystości rodzinny, w

integracyjnych

placówce i poza nią, integracja rodziców
i dzieci

2.



Angażowanie się w prace
związane z wystrojem

Dbanie o estetyczny wystrój
przedszkola



przedszkola

Wykonywanie dekoracji tematycznych
na holu

3.

Rozwijanie własnych
zdolności poza placówką,
wzbogacanie doświadczeo

potrzebami

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętnośd rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki
typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L. p.

ZADANIA

1.

Opis i analiza przypadku-

SPOSÓB REALIZACJI
Identyfikacja problemu, znaczenie problemu,
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TERMINY
Okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Opis przypadku

Strona 14

rozpoznawanie i
rozwiązywanie problemów

propozycje rozwiązania, wdrażanie
oddziaływao, efekty oddziaływao

edukacyjnych lub
wychowawczych

Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanowad szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.
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