
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 

Imię i nazwisko katechety  ......................................  
Imię i nazwisko opiekuna stażu  ..............................  
Data rozpoczęcia stażu  ...........................................  
Przewidywana data zakończenia stażu  ...................  
CEL PODSTAWOWY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Kierunki rozwoju Zadania 

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania 
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności  
i dokonywania zmian w tych działaniach 
 

Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym 
doskonaleniu nauczycieli; 
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 
zawodowego (np. kursy, warsztaty, sympozja);  
udział w formach dających uprawnienia do 
nauczania innego przedmiotu – studia 
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny;  
udział w rekolekcjach;  
gromadzenie własnej biblioteki;  
samodzielne przygotowanie środków 
dydaktycznych (np. testy, tablice); 
opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok 
szkolny (rozkład materiału, można w planie 
umieścić treści ścieżek międzyprzedmiotowych);  
przygotowanie projektu salki i jego realizacja;  
diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych (ankieta i 
jej analiza, testy);  
udział w zespole przedmiotowym;  
opracowanie i wdrożenie we współpracy z innymi 
nauczycielami ścieżek edukacyjnych; 
organizacja konkursów szkolnych; 
zorganizowanie wycieczek i pielgrzymek; 
samoocena pracy. 

Umiejętność uwzględniania 
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska 
lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych  
i cywilizacyjnych 

Działanie na rzecz dzieci i młodzieży w parafii;  
prowadzenie grupy dziecięcej w parafii; 
opracowanie i prowadzenie zajęć niwelujących 
poziom agresji;  
zorganizowanie rekolekcji wielkopostnych;  
współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę 
wychowawczą; 
organizowanie wypoczynku w czasie ferii i 
wakacji; 
przygotowanie jasełek i misterium Męki Pańskiej; 
spotkania z rodzicami;  
zorganizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z 
ciekawymi ludźmi. 

Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej  
i komunikacyjnej 
 

Udział w kursie komputerowym;  
wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą 
komputera;  
opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć 
korzystając z komputera;  
skorzystanie z programów multimedialnych na 
katechezie; 
wykorzystanie Internetu w posłudze 
katechetycznej. 

Umiejętność 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 zadań 
 

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, 
pedagogiki  
i dydaktyki na różnego rodzaju formach 
doskonalenia lub na studiach podyplomowych czy 
kursach kwalifikacyjnych; 
samokształcenie –zapoznanie się z najnowszymi 
propozycjami wydawniczymi z ww. dziedzin;  
poznanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów;  
współpraca z pedagogiem przy rozwiązywaniu 
trudnych problemów wychowawczych; 
zapoznanie uczniów z wzorem osobowym patrona 
szkoły; 



Kierunki rozwoju Zadania 

pomoc uczniom w procesie kształtowania 
charakteru. 

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu 
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania 
w sprawach nieletnich,  
w zakresie funkcjonowania szkoły 

Udział w konferencjach o systemie oświaty;  
udział w radach pedagogicznych szkoleniowych 
podejmujących ww. temat;  
aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium 
prawa oświatowego; 
organizacja pomocy potrzebującym; 
współpraca z różnymi instytucjami realizującymi 
pomoc społeczną (Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, PCK). 

Inne osiągnięcia Udział w szkoleniu bhp; 
udział w kursie kierowników wycieczek i obozów 
wędrownych. 

 
Zatwierdzam do realizacji 
Miejscowość, data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 


