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Imię i nazwisko nauczyciela:  mgr Piotr Aleksandrowicz 

Nazwa szkoły:    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

Stanowisko:     Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

Data rozpoczęcia stażu:   1 września 2016 roku 

Czas trwania stażu:    2 lata i 9 miesięcy 

Opiekun stażu:     mgrAngelika Małkiewicz 

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r. 

 

 

Posiadane kwalifikacje: 

 ukończone studia podyplomowe na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na kierunku Technologia Żywności i Żywienie 

Człowieka, 

 ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Nauki o Rodzinie, posiadany tytuł : 

magister mediacji rodzinnych, 

 ukończone studia licencjackie na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej na kierunku oligofrenopedagogika, posiadany tytuł: 

oligofrenopedagog, 

 ukończone policealne studium zawodowe FAMA w Toruniu na kierunku Asystent Osób Niepełnosprawnych, 

 ukończone technikum zawodowe w Zespole Szkół Gastronomiczno – Odzieżowych w Grudziądzu, posiadany tytuł: Technik Technologii 

Żywienia 
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 ukończona Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Odzieżowych w Grudziądzu, posiadany tytuł: Kucharz 

 

Cel główny: 

  uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

 

Cele szczegółowe: 

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej. 

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły. 

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział 

w różnych formach kształcenia ustawicznego. 
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§ 7 ust. 2, pkt 1 

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,  

a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; 

 

Zadania Formy realizacji Termin Sposób 

dokumentowania 

 

1. Poznanie procedury awansu 

zawodowego nauczycieli 

 

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system 

awansu zawodowego: 

Rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopni awansu, 

Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

 

początek stażu 

 

zbiór dokumentacji  

(biblioteczka) 

(teczka awansu) 

 

Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów 

prawnych dotyczących awansu. 

 

w ciągu stażu 

 

 Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, 

sprawozdania i prezentacji dorobku 
Zgodnie  

z Rozp. MENiS 

 

Wniosek, plan rozwoju, 

sprawozdania 

 
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, 

czasopisma fachowe). 
w ciągu stażu biblioteczka 
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2. Współpraca  z opiekunem stażu. 

Ustalenie zasad współpracy. 

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym 

sformułowaniu wniosku i planu rozwoju 

IX. 2016 r Kontrakt 

Harmonogram 

współpracy 

Przejrzyste zasady 

współpracy 

 

Opracowanie projektu sprawozdania. 

 

koniec stażu 

 

Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna. 

Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna 

Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji  

w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji 

własnych i obserwowanych lekcji. 

 

raz w semestrze    

raz w semestrze  

 

Scenariusze, omówienia, 

arkusz obserwacyjny, 

wnioski 

3.  Doskonalenie zawodowe - 

kontynuacja i podejmowanie różnych 

instytucjonalnych form doskonalenia 

zawodowego: 

-doskonalących wiedzę i umiejętności 

dydaktyczne z zakresu nauczanych 

przedmiotów, 

- podnoszących kompetencje 

 i umiejętności wychowawcze, 

Kursy tematyczne, kursy kwalifikacyjne, uczestnictwo w 

różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie 

zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy 

szkoły, 

 

Szkolenie: "Tworzenie, ewaluacja, modyfikacja koncepcji 

pracy szkoły 

Udział w ogólnopolskim projekcie badawczym: „styl myślenia 

nauczyciela” 

 

W ciągu stażu 

 

 

20.09.2016 

 

Wrzesień – grudzień 

2016 

Spis priorytetów, arkusz 

samooceny, 

potwierdzenia 

uczestnictwa w formach 

doskonalenia, 
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Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez 

studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i 

psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali 

internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. 

W ciągu stażu 

 

scenariusze zajęć 

wykorzystujące nowo 

nabyte wiedzę  

i umiejętności, 

biblioteczka 
 

 

Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami W ciągu stażu 

4. Aktywne uczestnictwo w WDN,  w 

Zespole Przedmiotów Zawodowych 

Aktywny udział w pracy Zespołu Przedmiotów Zawodowych 

oraz WDN              

 

 

Poprowadzenie WDN związanego z gastronomią 

W ciągu stażu 

 

 

W roku szkolnym 

2017/2018 

podpisy pod 

dokumentami 

sprawozdania  

z podjętych działań, 

zaświadczenia 

5.Publikowanie własnych prac 

Przygotowanie i opublikowanie w Internecie planu rozwoju 

zawodowego oraz wybranych scenariuszy lekcji.(portal 

pedagogika-specjalna.edu.pl 

Stworzenie „Przykładów Dobrych Patryk” i publikacja na 

stronie kuratorium oświaty.  

Czerwiec 2017 

 

W roku szkolnym 

2017/2018 

Publikacje w internecie 

6. Dokonywanie analizy i ewaluacji 

własnych działań 

Określenie swoich mocnych i słabych stron 

Wyciąganie wniosków do dalszej pracy 

1 raz w roku 

szkolnym 

Sprawozdania 
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§7, ust.2, pkt 2 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego  

oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; 

 

Zadania Formy realizacji Termin Sposób 

dokumentowania 

 

1. Rozpoznawanie problemów 

środowiska uczniów i współczesnych 

problemów społeczno- cywilizacyjnych. 

Udzielanie pomocy uczniom. 

Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej 

Współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem 

Kontakty z rodzicami – wywiadówki i konsultacje 

indywidualne 

Konsultacje z innymi nauczycielami 

Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Indywidualne rozmowy z uczniem 

 

W ciągu stażu 

Potwierdzenie pedagoga 

szkolnego,  

Adnotacje w dziennikach 

lekcyjnych 

Rozmowy z rodzicami,  

2.Realizowanie zadań wynikających z 

planu wychowawczego i 

profilaktycznego ZSZ 

Współpraca z nauczycielami i specjalistami (pedagog, 

psycholog, wychowawcy internatu, pielęgniarka) w 

rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 

udział w zespołach edukacyjno-wychowawczych 

W ciągu stażu Notatki, potwierdzenie 

udziału 

3.Budzenie w uczniach postawy pro 

zawodowej 

 

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów  

zawodowych 

W ciągu stażu 

 

Analiza wyników etapu 

próbnego egzaminów 

zawodowych w zawodzie 

kucharz i cukiernik 
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Przygotowanie do egzaminu zawodowego 

Współorganizowanie egzaminów próbnych 

Kwiecień/maj  2017, 

2018, 2019 

 

4. Promowanie szkoły w środowisku 

lokalnym 

 

Udział w organizacji Dni Otwartych ZSZ 

 

Maj 2017, 2018, 

2019 

 

Sprawozdania 

Udział w organizacji Dnia Dziecka orgaznizowanego przez 

Caritas 

 

Czerwiec 2017                             

 

Współpraca z fundacją dr Clown i Szpitalem dziecięcym 

 

Grudzień 2016 

 

Pokaz cukierniczy w Domu Pomocy Społecznej  

 

Marzec 2018 

5.Poszerzenie oferty szkoły w zakresie 

zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem 

potrzeby uczniów. 

Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, 

konkursach. 

 

W ciągu stażu  

 

Organizacja konkursów szkolnych mających na celu 

rozbudzenie w uczniach pasji gastronomicznych. 

(najsprawniejszy w zawodzie cukiernik) 

 

2018/2019  

 

Organizacja wycieczek szkolnych związanych z gastronomią. 

- nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi, w 

których naucza się przedmiotów gastronomicznych i dzielenie 

 

Marzec 2017 i w 

ciągu stażu 
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się doświadczeniami… min. z Ośrodkiem Szkolno - 
Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej                 
i Niesłyszącej w Bydgoszczy 

 

 

Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według 

zgłaszanego zapotrzebowania. 

Min. Spotkanie z dietetykiem, rozmowa o zdrowym żywieniu, 

mierzenie tkanki tłuszczowej  

W ciągu stażu 

 

2017 (termin do 

ustalenia) 

Potwierdzenia udziału,  

podziękowania, dyplomy, 

zapisy w dziennikach. 

Prezentacje 

multimedialne 

6. Przekazywanie dziedzictwa 

kulturowego oraz kształcenie 

obywatelskich i patriotycznych postaw 

młodzieży 

Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych. 

Wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina, wycieczki 

edukacyjne po najbliższej okolicy. 

 

W ciągu stażu  

dokumentacje wycieczek 

    

  

§ 7, ust.2, pkt 3 

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

 

Zadania Formy realizacji Termin Sposób 

dokumentowania 

 

1. Doskonalenie umiejętności 

 

Udział wszkoleniach, wykładach związanych z 

 

W ciągu stażu 

 

zaświadczenia  
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posługiwania się komputerem i 

Internetem w pracy nauczyciela 

wykorzystywaniem komputera, tabletów w pracy nauczyciela. o udziale w szkoleniach, 

notatki własne 

 

2.Korzystanie z programów 

komputerowych, Internetu w praktyce 

szkolnej. 

Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, 

tableta, smartofona i związanych z tym aplikacji 

 

W ciągu stażu  

testy, karty pracy ucznia, 

dokumentacja szkolna, 

Scenariusze lekcji,  

materiały pomocnicze, 

receptury kulinarne, 

prezentacje multimedialne 

dokumentacja 

 

Opracowanie różnorodnych materiałów dydaktycznych przy 

wykorzystaniu komputera- pokazy multimedialne o wyrobach 

cukierniczych i kucharskich 

 

 

październik 2018 

 

 

Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali 

edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej) 

 

Przygotowanie materiałów dydaktycznych (opracowywanie 

receptur kulinarnych, materiały do konkursu)) na komputerze 

 

Opracowanie dokumentacji szkolnej 

 

Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez 

przekazywanie informacji drogą internetową 

 

Gromadzenie dokumentów do realizacji planu rozwoju 

zawodowego  

 

Prowadzenie dokumentacji 

Umieszczanie na stronie internetowej SOSW i blogu szkolnym 

zdjęć i innych materiałów z różnych przedsięwzięć  

Wykorzystanie aplikacji na androida w prowadzeniu zajęć 

 

W ciągu stażu 
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związanych z żywieniem (dodatki do żywności) 

 

 

 

4. Wykorzystanie Internetu i komputera 

do czynności związanych z odbywaniem 

stażu na nauczyciela mianowanego 

 

Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez 

Internet (portale poświęcone awansowi). 

Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi 

awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych. 

Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych. 

 

 

W ciągu stażu 

 

 

 

 

 

Spis portali, teksty 

Zbiór linków 
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§ 7, ust.2, pkt 4 

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 

przez nauczyciela zadań; 

 

Zadania Formy realizacji Termin Sposób 

dokumentowania 

 

1. Rozwijanie własnych kompetencji 

pedagogicznych. 

 

Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy 

z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.  

Studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki. 

 

 

W ciągu stażu 

 

 

Potwierdzenia udział 

Biblioteczka 

2. Aktywne realizowanie zadań 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. 

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy 

wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, współpraca z rodzicami, pedagogizacja 

rodziców. 

Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub 

 

IX 2016 

 

W ciągu stażu 

 

 

 

 

Potwierdzenia, 

dokumentacja podjętych 

działań 
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dydaktycznych: 

- interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 

- wdrażanie do zasad tolerancji i akceptacji drugiego 

człowieka, prowadzenie rozmów dyscyplinująco – 

wychowawczych, 

- przestrzeganie zasad kultury  osobistej, kultury języka 

oraz zachowania się, 

 

 

 

 

Rozpoznanie problemu 

edukacyjnego, notatki 

 

§7, ust.2, pkt 5 

umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania  

w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 

 

Zadania Formy realizacji Termin Sposób 

dokumentowania 

 

1. Przeanalizowanie aktów prawnych  

i poznanie procedury nadawania stopni 

awansu zawodowego nauczycieli. 

 

Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego 

nauczycieli: 

- Karta Nauczyciela 

- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

- Strony internetowe 

 

 

W ciągu stażu 

 

 

 

 

Zaświadczenia, 

sprawozdania, 

gromadzenie materiałów  

i dowodów planu rozwoju 

zawodowego. 
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Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. 

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. 

Przygotowanie projektu sprawozdania. 

IX. 2016 Plan rozwoju 

zawodowego. 

 

 

 

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa 

oświatowego. 

 

Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, 

Rozporządzeń MEN. 

Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:  

- dotyczących pomocy społecznej, postępowania  

w sprawach nieletnich, 

- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu 

uczniów do PPP, 

- współpracy z sądem i kuratorem do spraw 

nieletnich, 

- organizowania pomocy psychologicznej dla 

uczniów  

z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych. 

Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów 

 w formie pisemnej i elektronicznej. 

 

W ciągu stażu 

 

Wypisy z 

obowiązujących aktów 

prawnych , biblioteczka 

 

3.Analiza dokumentacji szkolnej 

 

Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: 

- statutu szkoły wraz z WSO 

- programu naprawczego 

 - programu wychowawczego szkoły 

- szkolnego programu profilaktycznego i innych 

 

W ciągu stażu 

 

Potwierdzenie opiekuna 

stażu o analizie 

wymienionych 

dokumentów 
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 Znajomość przepisów 

Dokumentacja szkolna 

 

Zatwierdzam do realizacji: 

 

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

        data i podpis Dyrektora                                                                                                                                                 podpis nauczyciela                                                                                                                                           

 


