
Plan rozwoju zawodowego 

Nauczyciela wychowania fizycznego 

Ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 

 

 

§ 5 ust. 2 pkt 1 

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej 

pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie 

umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej 

Zadnia Formy realizacji Terminy 

realizacji 

Dowody realizacji 

Zapoznanie się z 

procedurami awansu 

zawodowego. 

Poznawanie ogólnych podstaw 

prawnych. Analiza przepisów 

prawa oświatowego 

dotyczących awansu 

zawodowego. Korzystanie z 

Internetu celem uzyskania 

niezbędnych informacji.  

Udział w posiedzeniach Rad 

Pedagogicznych dotyczących 

awansu zawodowego 

VIII/IX 2010 

 

 

 

na bieżąco 

zaświadczenie, 

potwierdzenie 

 

 

potwierdzenie 

Odbycie stażu 

dotyczącego awansu 

zawodowego. 

Opracowanie planu rozwoju 

zawodowego. 

 

Dokumentowanie realizacji 

planu rozwoju. 

 

 

Sporządzenie sprawozdania z 

realizacji planu rozwoju, 

autorefleksja, autoanaliza. 

IX 2010 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

V-VI 2013 

plan rozwoju 

zawodowego 

 

potwierdzenie, 

zaświadczenie, 

sprawozdanie, 

podziękowanie 

sprawozdanie 

Doskonalenie warsztatu 

i metod pracy. 

Udział w różnych formach 

doskonalenia zawodowego 

adekwatnych do potrzeb 

nauczyciela i szkoły. 

 

Opieka nad bazą sportową i 

sprzętem. 

 

Samokształcenie i 

samodoskonalenie poprzez 

studiowanie literatury 

pedagogicznej, czasopism i 

literatury metodycznej, 

uzyskiwanie informacji w 

Internecie, wymiana 

doświadczeń i poszukiwanie 

okres stażu zaświadczenie, 

potwierdzenie, karta 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczyciela 

 

 

wykaz literatury 



rozwiązań. 

Nauczenie przedmiotu z 

utrzymaniem 

integralności, 

umiejętności, wiedzy i 

wychowania. 

Wdrażanie uczniów do 

odpowiedniej i świadomej 

troski o rozwój fizyczny i 

intelektualny. 

 

Ewaluacje przedmiotowego 

systemu oceniania. 

 

Ewaluacje kryteriów ocen z 

wychowania fizycznego. 

- śledzenie literatury 

fachowej 

- opracowanie i 

wdrażanie wymagań i 

kryteriów oceniania z 

wychowania 

fizycznego 

 

Przeciwdziałania agresji wśród 

młodzieży: 

- „zdrowa” rywalizacja 

- kulturalny „doping” 

na bieżąco 

 

 

 

IX 2010 

IX 2011 

IX 2011 

prace uczniów na 

temat rozwoju 

psychofizycznego 

 

przedmiotowy 

system oceniania 

 

 

 

 

spis literatury, 

dokumentacja 

kryteriów ocen 

Aktywizacja młodzieży 

w kierunku sportu. 

Zajęcia pozalekcyjne w ramach 

UKS JUNIOR Nietążkowo 

 

Udział w zawodach 

sportowych, wyjazd na basen, 

lodowisko, udział w imprezach 

sportowo – rekreacyjnych. 

 

Prowadzenie zajęć na siłowni 

dla młodzieży. 

2 razy w 

tygodniu 

 

 

wg 

kalendarza 

imprez 

sportowych 

X – IV 2011 

/ 2012 / 2013 

dziennik zajęć 

 

 

 

potwierdzenie 

 

 

 

 

potwierdzenie 

Propagowanie tematyki 

prozdrowotnej. 

Realizacja ścieżek 

edukacyjnych. 

 

Realizacja zajęć o tematyce 

prozdrowotnej. 

okres stażu scenariusze zajęć 

Wykorzystywanie 

umiejętności 

stosowania technologii 

komputerowej i 

informacyjnej. 

Doskonalenie i poszerzanie 

wiedzy informatycznej w celu 

wykorzystania jej do pracy 

własnej, pozyskiwanie i 

opracowywanie informacji. 

 

Korzystanie z komputerowych 

programów edukacyjnych, 

Internetu w celu opracowania, 

upowszechniania ważnych 

informacji z zakresu 

wychowania fizycznego. 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

cały okres 

stażu 

dokumentowanie 

stażu 

 

 

 

 

potwierdzenie 

dyrektora stażu 



§ 5 ust. 2 pkt 2 

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły 

Dzielenie się swoją 

wiedzą i 

doświadczeniem 

Prowadzenie lekcji otwartych 

dla nauczycieli 

 

Opracowanie i udostępnienie 

scenariuszy, konspektów 

lekcji, narzędzi badawczych 

chętnym nauczycielom 

okres stażu 

 

 

okres stażu 

potwierdzenie 

dyrektora 

 Udostępnienie 

przygotowanych materiałów i 

referatów dotyczących pracy 

na lekcjach wychowania 

fizycznego 

okres stażu referaty, konspekty 

§ 5 ust. 2 pkt 3 lit. A 

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą 

społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 

Opracowanie i 

wdrożenie materiałów 

dydaktycznych 

Opracowanie i wdrożenie 

programu zajęć 

pozalekcyjnych w ramach 

działań UKS JUNIOR 

Nietążkowo 

 

Wdrożenie programu o 

tematyce prozdrowotnej 

IX – X 2010 

IX – X 2011 

IX – X 2012 

 

 

 

XII 2011 

dziennik i program 

autorski 

działalności klubu 

 

 

 

program edukacji 

prozdrowotnej 

§ 5 ust. 2 pkt 3 lit. B 

Opracowanie co najmniej 2 publikacji, referatu lub innych materiałów związanych z 

wykorzystaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie 

Opublikowanie planu 

rozwoju zawodowego 

Umieszczenie planu rozwoju 

zawodowego na szkolnej 

stronie internetowej 

XI 2010 adres strony 

internetowej 

Opracowanie referatów 

dla rodziców 

Pedagogizacja rodziców.  referat 

potwierdzenie 

dyrektora 

Publikacja referatu o 

tematyce prozdrowotnej 

Umieszczenie referatu w 

Internecie 

2011 adres strony 

internetowej 

§ 5 ust. 2 pkt 3 lit. C 

Prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli 

kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym 

doskonaleniem zawodowym 

Prowadzenie zajęć 

otwartych dla 

nauczycieli 

Lekcje otwarte z wychowania 

fizycznego 

okres stażu konspekty, listy 

obecności 

Podnoszenie wiedzy i 

umiejętności w procesie 

aktywnego udziału z 

wewnątrzszkolnym i 

zewnątrzszkolnym 

doskonaleniem 

Uczestniczenie w różnych 

formach doskonalenia 

zawodowego, szkoleniach, 

kursach itp. 

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej. 

wg potrzeb karta doskonalenia 

zawodowego 



zawodowym 

§ 5 ust. 2 pkt 3 lit. D 

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi 

organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w 

sprawach nieletnich 

Współpraca z 

organizacjami oraz 

innymi podmiotami 

działającymi na rzecz 

dziecka i edukacji 

Współpraca z SZS przy 

organizacji zawodów i imprez 

sportowych 

 

Współpraca z Gminą Krzywiń 

 

Współpraca z Klubem 

HELIOS Bucz 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

w miarę 

potrzeb 

 

 

 

 

potwierdzenie od 

dyrektora 

 

potwierdzenie 

§ 5 ust. 2 pkt 3 lit. H 

Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz 

edukacji, pomocy społecznej, postępowanie w sprawach nieletnich lub uzyskanie 

znaczących osiągnięć w pracy 

Organizacja 

samodzielni i we 

współpracy imprez 

sportowych i 

uroczystości szkolnych. 

Oprawa muzyczna „Dnia 

Edukacji Narodowej” 

 

Współorganizacja Szkolnej 

Inauguracji Sportowego Roku 

Szkolnego 

 

Organizacja rozgrywek 

sportowych wg kalendarza 

imprez 

 

Organizowanie szkolnego 

turnieju piłki nożnej halowej i 

siatkowej 

 

Prowadzenie zajęć w sekcji 

piłki siatkowej dziewcząt w 

ramach UKS JUNIOR 

okres stażu 

 

 

 

 

 

 

okres stażu 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

potwierdzenie 

dyrektora 

 

potwierdzenie 

 

 

 

potwierdzenie 

 

 

 

potwierdzenie 

 

 

 

dziennik zajęć 

§ 5 ust. 2 pkt 4 

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, 

wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której 

nauczyciel jest zatrudniony 

Rozpoznawanie 

problemów 

edukacyjnych, 

wychowawczych lub 

innych 

 okres stażu opis 

 
 

Hubert Krause 


