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Powinności nauczyciela w
okresie odbywania stażu
zgodnie z rozporządzeniem
MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez
nauczycieli

§ 8 ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań
mających na celu
doskonalenie warsztatu i
metod pracy, w tym
doskonalenie umiejętności
stosowania technologii
informacyjnej i
komunikacyjnej;

Termin
realizacji

Zadania i formy realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awans
zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
 Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego
 „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – redagowanie
planu rozwoju”
 „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – staż na finiszu”
 Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej
realizację planu rozwoju zawodowego

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestniczenie w Radach
Szkoleniowych

IX 2012
IX 2012
IX-X 2012
X 2012
okres stażu

wg harmonogramu
posiedzeń RP
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3. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i
Internetem jako źródłem informacji:
 wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania
ankiet, list i wykazów uczniów, opinii, pism do instytucji.
 opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie
internetowej gimnazjum
 opracowywanie i przygotowywanie narzędzi i pomocy do
prowadzonych zajęć
 opracowywanie i przedstawianie półrocznych i rocznych
sprawozdań z pracy pedagogicznej
 opracowywanie dokumentacji, narzędzi badawczych,
przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami,
pisanie sprawozdań, utworzenie bazy dotyczącej uczniów
 wykorzystanie zasobów Internetu jako źródła informacji we
własnej pracy

okres stażu
X 2012

I,VI 2013; I,VI 2014;
I, VI 2015
okres stażu
okres stażu
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4. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce, w kontaktach
rówieśniczych, problemach emocjonalnych
 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Jarosławiu
- omawianie na bieżąco problemów wychowawczych
 analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń
szkolnych na podstawie dostępnych informacji
 otoczenie opieką uczniów realizujących program szkoły
specjalnej oraz nauczanych indywidualnie
 organizowanie zajęć rewalidacyjnych (zakwalifikowani
uczniowie)

§ 8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań
służących podniesieniu
jakości pracy szkoły;

1.Planowanie i udział w pracy profilaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i dydaktycznej
 aktualizacja programu profilaktycznego i wychowawczego
szkoły
 opracowanie i realizacja planu pracy pedagoga
 opracowywanie, przeprowadzanie i analiza ankiet na potrzeby
szkoły:
 „Czy w szkole czuję się w szkole bezpiecznie?”
 Przebieg działań wychowawczych w zakresie profilaktyki z
uwzględnieniem organizacji zajęć pozalekcyjnych, czasu
wolnego uczniów.
 prowadzenie z uczniami zajęć o tematyce profilaktycznej,
integracyjnej i wychowawczej

okres stażu
wg potrzeb

okres stażu
okres stażu
wg planu zajęć

IX. 2012; IX 2013;
IX 2014
okres stażu

X 2012
III 2013
XII 2012/I 2013
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 współpraca z sądem i kuratorem ds. nieletnich oraz instytucjami
wspierającymi proces wychowania
2.Organizowanie opieki i pomocy uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, otoczenie opieką
uczniów potrzebujących pomocy
 współpraca z OPS w zakresie organizowania pomocy
materialnej, rzeczowej dla uczniów i rodzin

3.Pomoc uczniom z trudnościami w nauce, w kontaktach
rówieśniczych, problemach emocjonalnych
 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Jarosławiu
- omawianie na bieżąco problemów wychowawczych
 analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń
szkolnych na podstawie dostępnych informacji
4. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami
 współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - w
celu ustalenia wspólnych działań wychowawczych
 dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów i szkoleń przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym
nauczycielom:
 rada szkoleniowa nt. „Cyberprzemoc w szkole”
 prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

wg potrzeb

jesień: 2012, 2013, 2014

według potrzeb

wg potrzeb
okres stażu

okres stażu

III/IV 2013
II 2013
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 pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wykonywanie zadań tego
zespołu
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
 współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji
uroczystości szkolnych,
 uczestnictwo w przygotowywaniu apeli, różnorodnych imprez
szkolnych i środowiskowych, przygotowanie rekwizytów i
dekoracji
 apel z okazji Świąt Wielkanocnych
 sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek,
wyjazdów i wyjść poza szkolnych
 biwaki i rajdy ZHR
 wycieczka do Krakowa i okolic

§ 8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i
umiejętności służących
własnemu rozwojowi oraz
podniesieniu jakości pracy
szkoły, samodzielnie lub
przez udział w różnych
formach kształcenia

1. Samodzielne poszerzanie własnej wiedzy – pozycje z zakresu
pedagogiki, psychologii, terapii pedagogicznej, dydaktyki
 studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych
 lektura prasy pedagogicznej
 korzystanie z biblioteki szkolnej, pedagogicznej i zasobów
własnych na użytek własny oraz pracy dydaktycznowychowawczej
 korzystanie z publikacji na stronach WWW poświęconych
nauczaniu i wychowaniu w szkole

wg harmonogramu pracy
zespołu

okres stażu

III 2013

XI 2012
VI 2013

okres stażu

okres stażu

okres stażu
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ustawicznego – z
uwzględnieniem specyfiki
typu i rodzaju szkoły, w
której odbywa staż.

 bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub
dydaktycznych

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i
wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu
jakości szkoły
 udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez
ośrodki doskonalenia nauczycieli i inne instytucje:
 „Przeciwdziałanie przemocy –zespoły interdyscyplinarne”
 Rodzice partnerami i sprzymierzeńcami szkoły
 Poznać siebie i zrozumieć innych
 Dydaktyczne zastosowanie usług internetowych

3. Znajomość przepisów dotyczących oświaty
 dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad
funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych
z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa
wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej;
 pogłębianie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów
prawnych dot. awansu zawodowego nauczycieli;

okres stażu

okres stażu
VII-XI 2012
XI 2012
XII 2012
III 2013

okres stażu

okres stażu
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4. Stała współpraca z instytucjami takimi jak:
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 spotkania z opiekunem szkoły z ramienia Poradni P-P
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Zespół Intedyscyplinarny
 Sąd Rodzinny
- Kuratorzy sądowi
 Policja
- bieżące interwencje
 Placówki oświatowo – wychowawcze
- SOSW w Jarosławiu

okres stażu
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb

wg potrzeb
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