
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego  

                     nauczyciela dyplomowanego 
 

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 uzyskania pozytywnych efektów w 

pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających 

na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 

Zadanie 1: 
Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez ……  

 

 

Zadanie 2 :  
Doskonalenie współdziałania z rodzicami wychowanków poprzez…… 

 

Zadanie 3:   
Poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez udział w formach doskonalenia 

zawodowego dotyczących……….. 

 

 

 

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: 

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

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

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

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

 

 
 

Przyjęte zadania do realizacji  w okresie stażu w zakresie 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. 

 

 

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: 

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

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

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

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

 

     

 
Przyjęte zadania do realizacji w okresie stażu w zakresie umiejętność dzielenia się 

wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych 

zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, 

prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego lub innych zajęć; 

 

Zadanie 1: 

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami 

 

Zadanie 2: 

Dzielenie się wiedzą w publikacjach.  

  

Zadanie 3:  

 Pełnienie funkcji lidera WDN  

 

Zadanie 4 

 Pełnienie funkcji opiekuna stażu. 

 

 

 

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 zgodnie z wymaganiami z Rozporządzenia z 2013r  

 

 
 

3.  PODSUMOWANIE STAŻU: 

 

1. Największe osiągnięcia, sukcesy: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Wnioski, kierunki do dalszej pracy, rozwoju zawodowego: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego  

                     nauczyciela dyplomowanego 

 

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  

opracowania i wdrażanie programu działań 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych 

związanych z oświatą, pomocą społeczną lub 

postępowaniem w sprawach nieletnich 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla nauczyciela i szkoły 

Zadanie 1 opracowanie, wdrażanie i 

ewaluacja programu  „…. tytuł programu” 

 

  

Zadanie 2 ….. 

 
  

   

   
Zadania przyjęte do realizacji w zakresie 

poszerzenia zakresu działań szkoły, w 

szczególności dotyczących zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych. 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla nauczyciela i szkoły 

Zadanie 1 

Stosowanie metod i form pracy  poszerzających 

zakres działań dydaktyczno - wychowawczych  

 

  

Zadanie 2 

Włączanie się z wychowankami do udziału w 

przedsięwzięciach edukacyjnych o zasięgu 

środowiskowym. 

  

   
   



Zadania przyjęte do realizacji w zakresie 

wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy 

społecznej lub postępowania w sprawach 

nieletnich we współpracy z innymi osobami, 

instytucjami samorządowymi lub innymi 

podmiotami. 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla nauczyciela i szkoły 

Zadanie 1 

Organizacja projektu pn. „…” we współpracy z 

nauczycielami i placówkami oświatowymi 

Powiatu i Gminy Miejskiej Głogów 

 

  

Zadanie 2 

 Wykonanie zadania pn.”….” we współpracy z 

instytucjami, stowarzyszeniami i osobami 

działającymi na rzecz oświaty 

 

  

   
   
   
   



 

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: 

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

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

 



 


