
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 

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

Kierunki rozwoju Zadania 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej 
na skutek wdrożenia działań mających na celu 
doskonalenie pracy własnej  
i podniesienie jakości pracy szkoły 
 

Opracowanie i wdrażanie programu nauczania (np. w przypadku uczniów 
o szczególnych potrzebach edukacyjnych);  
opracowanie i wdrażanie projektu ścieżki międzyprzedmiotowej; 
udział w rekolekcjach dla katechetów;  
ewaluacja wybranych obszarów działalności wychowawczej (np. 
realizacji programu wychowawczego);  
opracowanie i realizacja projektów konkursów szkolnych czy gminnych; 
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, 
diecezjalnych i ogólnopolskich;  
analiza efektywności swojej pracy dydaktycznej;  
udział w formach doskonalenia zawodowego (np. konferencje, warsztaty, 
sympozja);  
opracowanie pomocy dydaktycznych;  
przygotowanie w szkole gablotki tematycznej związanej z rokiem 
liturgicznym;  
zapoznanie się z najnowszą literaturą katechetyczną, psychologiczną i 
pedagogiczną. 

Wykorzystanie w pracy technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej 
 

Wykorzystanie komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych; 
przygotowanie tekstów konferencji i scenariuszy zajęć 
z pomocą komputera; 
korzystanie z cennych dla katechety stron internetowych; 
opracowanie katechez z wykorzystaniem komputera 
i projektora multimedialnego. 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i 
doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym 
przez prowadzenie otwartych zajęć, w 
szczególności dla stażystów i kontraktowych, 
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
lub innych zajęć 
 

Opracowanie i udostępnienie innym do wykorzystania scenariuszy zajęć, 
konspektów katechez, testów, scenariuszy imprez szkolnych lub 
parafialnych;  
opublikowanie materiałów i pomocy katechetycznych, 
z których mogą korzystać inni katecheci; 
zorganizowanie w szkole lub na plebani banku materiałów 
wypracowanych przez katechetów;  
przygotowanie i wygłoszenie referatu na radzie pedagogicznej 
szkoleniowej;  
pełnienie obowiązków animatora zespołu katechetycznego; 
wypełnianie obowiązków opiekuna stażu;  
prowadzenie katechez lub zajęć otwartych dla katechetów i nauczycieli. 

Realizacja co najmniej trzech 
z następujących zadań: 
* opracowanie i wdrożenie programu działań 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych 
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, 
pomocą społeczną lub postępowaniem w 
sprawach nieletnich; 
* wykonywanie zadań doradcy metodycznego, 
egzaminatora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, eksperta komisji 
kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów 
nauczania, środków dydaktycznych, 
podręczników, programów wychowania 
przedszkolnego;  
* poszerzenie zakresu działań szkoły, w 
szczególności dotyczących zadań 
dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych; 
* uzyskanie umiejętności posługiwania się 

Opracowanie i realizacja autorskiego programu spotkań w parafii o 
charakterze wychowawczym (np. dla grupy biblijnej, misyjnej, grupy 
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu I Komunii św. lub 
bierzmowania);  
opracowanie i wdrożenie projektu pielgrzymki realizującej w części 
ścieżkę edukacyjną (np. ekologiczną, prozdrowotną, regionalną, 
europejską);  
opracowanie i wdrożenie programu rekolekcji wielkopostnych. 

 
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego lub eksperta lub 
egzaminatora. 

 
Podjęcie dalszej nauki dla uzyskania dodatkowych kwalifikacji, 
uczestnictwo w ciekawych kursach, pogłębienie własnej wiedzy oraz 
rozszerzenie umiejętności w celu zaproponowania uczniom nowych 
rozwijających ich form zaangażowania;  
przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i 
zainteresowania uczniów. 

 
Dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość 
języka obcego. 



Kierunki rozwoju Zadania 

językiem obcym na poziomie zaawansowanym; 
* wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy 
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich 
we współpracy z innymi osobami, instytucjami 
samorządowymi lub innymi podmiotami;  
* uzyskanie innych znaczących osiągnięć w 
pracy zawodowej. 

 
Realizacja działalności charytatywnej w parafii; 
organizowanie spotkań podejmujących szeroko pojętą profilaktykę 
uzależnień;  
współpraca z samorządem, Kuratorium, MCDN, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PCK, policją, sądem;  
współorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci 
z rodzin ubogich i patologicznych; 
otrzymanie nagrody kuratora oświaty, dyrektora szkoły;  
uzyskanie nagrody starosty, burmistrza, wójta;  
szczególne podziękowania od osób i instytucji;  
wysokie miejsca uczniów w konkursach na etapach pozaszkolnych; 
uzyskanie znaczących osiągnięć, nie wymienionych wcześniej. 

Analiza dwóch przypadków Przeprowadzenie analizy dwóch przypadków. 

 
Zatwierdzam do realizacji 
Miejscowość, data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
 


