
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego  

                     nauczyciela mianowanego 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………. 

 

Miejsce pracy ……………………………………………………. 

 

Czas trwania stażu ……………………………………………….. 

 

1.  WSTĘP 

Ogólne informacje na temat przebiegu stażu. Główne zadania i cele obrane w 

okresie odbywania stażu.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. SPOSÓB  realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie  przyjętymi 

zadaniami do realizacji w okresie stażu. 

 
 

 Przyjęte zadania do realizacji w okresie stażu w zakresie  umiejętności organizacji i 

doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania 

ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 

  

Zadanie 1: 
 

 

 

Zadanie 2 :  
 

 

 

 

 

ZADANIE 1  

 

1. Opis realizacji zadania (sposoby, czas trwania): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Uzyskane efekty ( z odniesieniem do zaplanowanych działań): 



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wnioski do zrealizowanego zadania: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Wykaz dokumentacji: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Podobnie należy przeanalizować realizację wszystkich zadań zawartych 

w planie rozwoju zawodowego. 
 

 

Przyjęte zadania do realizacji  w okresie stażu w zakresie umiejętności uwzględniania w pracy 

potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych 

problemów społecznych i cywilizacyjnych; 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

  

 

 

 

Przyjęte zadania do realizacji w okresie stażu w zakresie umiejętności wykorzystywania 

w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 

 

Zadanie 1: 

Technologia informacyjna i jej wykorzystanie w pracy nauczyciela - doskonalenie własne w 

zakresie informatyki. 

 

Zadanie 2: 

Technologia komunikacyjna i jej zastosowanie w pracy z dziećmi, rodzicami  i innymi 

nauczycielami - doskonalenie własne w zakresie komunikacji. 

 

 

 

 

 



 

Przyjęte zadania do realizacji  w okresie stażu w zakresie  umiejętności zastosowania wiedzy z 

zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, 

pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów 

związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań 

 

 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

Przyjęte zadania do realizacji  w okresie stażu w zakresie umiejętności posługiwania się 

przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach 

nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 

 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

3. PODSUMOWANIE STAŻU: 

 

     Największe osiągnięcia: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

     Wnioski, kierunki dalszej pracy: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego  

                     nauczyciela mianowanego 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………. 

 

Miejsce pracy ……………………………………………………. 

 

Czas trwania stażu ……………………………………………….. 

 

1.  WSTĘP 

Ogólne informacje na temat przebiegu stażu. Główne zadania i cele obrane w okresie odbywania stażu.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



2.SPOSÓB  realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z przyjętymi zadaniami  do realizacji w okresie stażu. 

 
Zadania przyjęte do realizacji w zakresie 

umiejętności organizacji i doskonalenia 

warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji 

własnych działań, a także oceniania ich 

skuteczności i dokonywania zmian w tych 

działaniach 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

   
Zadania przyjęte do realizacji w zakresie 

umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb 

rozwojowych uczniów, problematyki 

środowiska lokalnego oraz współczesnych 

problemów społecznych i cywilizacyjnych; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

   
Zadania przyjęte do realizacji w zakresie 

umiejętności wykorzystywania w pracy 

technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1  

 
  

Zadanie 2  

 
  

   



Zadania przyjęte do realizacji w zakresie 

umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu 

psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz 

ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy 

społecznej lub postępowania w sprawach 

nieletnich, w rozwiązywaniu problemów 

związanych z zakresem realizowanych przez 

nauczyciela zadań 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

   
Zadania przyjęte do realizacji w zakresie 

umiejętności posługiwania się przepisami 

dotyczącymi systemu oświaty, pomocy 

społecznej lub postępowania w sprawach 

nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w 

której nauczyciel odbywał staż. 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

   



 

3. PODSUMOWANIE 

 

1. Uwagi dotyczące realizacji zadań podczas odbywania stażu: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Uzyskane efekty : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Najważniejsze sukcesy: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Obszary trudności i sposoby ich przezwyciężania: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Wnioski, kierunki dalszej pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 



 


