
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 

nauczyciela stażysty na stopień n-la kontraktowego 
 

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. 

 
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad 

funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 

 

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. 
 

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację   

    statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej; 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

  

 

 

 

3)  umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania   

     nauczania; 

 

Zadanie 1: 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki  

    i dydaktyki; 

 

Zadanie 1: 

 

Zadanie 2: 



 

 

5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie  

    doskonalenia zawodowego; 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z  

     narzędzi multimedialnych i informatycznych; 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; 
 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy  

    ze środowiskiem lokalnym. 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

 

 

 



3. PODSUMOWANIE STAŻU: 

 

     Największe osiągnięcia: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

     Wnioski, kierunki dalszej pracy: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty  

 

Imię i nazwisko …………………………………………………. 

 

Miejsce pracy ……………………………………………………. 

 

Nauczany przedmiot …………………………………………….. 

 

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. 

 
1. znajomość przepisów prawa 

dotyczących organizacji, zadań i 

zasad funkcjonowania szkoły, w 

której nauczyciel odbywał staż; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

2. umiejętność prowadzenia zajęć w 

sposób zapewniający właściwą 

realizację statutowych zadań szkoły, 

w szczególności realizację podstawy 

programowej; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

3. umiejętność rozpoznawania potrzeb 

uczniów oraz indywidualizowania 

nauczania; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1  

 
  

Zadanie 2  

 

 

 

  



4. umiejętność stosowania w pracy 

wiedzy z zakresu psychologii, 

pedagogiki i dydaktyki; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2    

5. umiejętność wykorzystania w pracy 

wiedzy i umiejętności zdobytych w 

trakcie doskonalenia zawodowego; 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

6. umiejętność korzystania w pracy, 

zwłaszcza w trakcie prowadzonych 

zajęć, z narzędzi multimedialnych i 

informatycznych; 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2    

7. umiejętność omawiania 

prowadzonych i obserwowanych 

zajęć; 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2    

8. znajomość środowiska uczniów i ich 

problemów oraz umiejętność 

współpracy ze środowiskiem 

lokalnym. 

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: 

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

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



 


