
Przykład nr 1  

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. 

 
uzyskanie 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: 
 

 

 

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. 
 

umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

  

 

 

 

umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia; 

 

 

Zadanie 1: 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do 

doskonalenia warsztatu pracy; 

 

Zadanie 1: 

 

Zadanie 2: 

 



 

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 

 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych 

problemów społecznych i cywilizacyjnych; 

 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy 

społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w 

której nauczyciel odbywał staż; 

 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi 

multimedialnych i informatycznych. 

 

Zadanie 1: 

 

 

Zadanie 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PODSUMOWANIE STAŻU: 

 

     Największe osiągnięcia: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

     Wnioski, kierunki dalszej pracy: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Przykład nr 2  

 

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. 

 
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej 

na skutek wdrożenia działań mających na celu 

doskonalenie pracy własnej i podniesienie 

jakości pracy szkoły, 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

umiejętność rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

umiejętność wykorzystania w pracy metod 

aktywizujących ucznia; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1  

 
  

Zadanie 2  

 
  

umiejętność dokonywania ewaluacji własnej 

pracy i wykorzystywania jej wyników do 

doskonalenia warsztatu pracy; 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  



umiejętność dzielenia się wiedzą i 

doświadczeniem z innymi nauczycielami w 

ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

umiejętność uwzględniania w pracy 

problematyki środowiska lokalnego oraz 

współczesnych problemów społecznych i 

cywilizacyjnych; 

 

Sposób realizacji opis Uzyskane efekty dla n-la i szkoły  

Zadanie 1    
Zadanie 2  

 
  

umiejętność posługiwania się przepisami prawa 

dotyczącymi odpowiednio 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  

 
  

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  

 
  



 

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: 

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

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



 


