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WSTĘP 

 

Z dniem 1 września 2010 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpo-

częłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania 

stopnia nauczyciela mianowanego.  

Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy. Przez ten czas po-

głębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno–wychowawcze oraz opie-

kuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funk-

cjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań 

ogólnoszkolnych, edukacyjnych i wychowawczych. 

Opracowując plan rozwoju zawodowego wiedziałam, że nauczyciel 

kontraktowy musi w okresie stażu realizować zadania, które są niezbęd-

ne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Po okresie 2 lat i 9 miesięcy od rozpoczęcia stażu chciałabym 

przedstawić sprawozdanie z jego przebiegu i realizacji planu rozwoju 

zawodowego. 
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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 

 

Doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od zaznajomienia się 

z przepisami prawa oświatowego, tj. rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego z dnia 14 

listopada 2007 oraz rozdział 3 artykuł 9 Karty Nauczyciela. Następnie 

nawiązałam współpracę z opiekunem stażu mgr Marią Uryś. Zostały 

ustalone zasady współpracy i zawarłyśmy kontrakt. Wraz z opiekunem 

opracowałam plan rozwoju, wniosek o podjęcie stażu oraz przez cały 

okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych mi przez opie-

kuna stażu.  

 Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsz-

tatu pracy dydaktyczno–wychowawczej było prowadzenie zajęć obser-

wowanych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli, dyrektora i wicedy-

rektora szkoły. W trakcie stażu prowadziłam lekcje otwarte. Każda z lek-

cji została omówiona i stanowiła dla mnie podstawę do analizy moich 

działań, ich skuteczności i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Po 

przeprowadzeniu lekcji chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwują-

cych zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu or-

ganizacji lekcji, opracowania konspektu itp. Pod nadzorem dyrektora, wi-

cedyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli przeprowadziłam mi. in. 

następujące lekcje:  
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– „Oceniamy nasze zachowanie” klasa 5 

– „Schulordnung – Regulamin szkolny” klasa 5  

– „Znam nazwy pór roku i potrafię opisać pogodę. Moje portfolio” klasa 3 

– „Co masz dziś na sobie?” klasa 2 

– „Czy znam siebie? Samoocena mocnych i słabych stron” klasa 6 

– „Wann hast du Geburtstag?” klasa 5 

– „Idziemy do zoo“ klasa 2. 

Uczestniczyłam również w lekcjach języka angielskiego prowa-

dzonych przez opiekuna stażu. Dużą uwagę zwracałam na metody 

i formy pracy stosowane na zajęciach, na to jaka atmosfera panuje na 

lekcji.  

Miałam okazje obserwować również lekcje wychowawcze prowadzone 

przez innych nauczycieli. Zajęcia te bardzo mi pomogły później w sa-

modzielnej pracy. Wykorzystałam takie formy pracy jak: zajęcia w kręgu 

oraz gry i zabawy integrujące zespół klasowy. Zmierzyłam się z trudnymi 

problemami życia codziennego takimi jak alkoholizm, profilaktyka uza-

leżnień, przemoc w rodzinie itd. Udział w lekcjach otwartych dał mi moż-

liwość zapoznania się z metodami pracy innych nauczycieli, przykładami 

scenariuszy lekcji wychowawczo–profilaktycznych, a także środkami dy-

daktycznymi i pomocami służącymi do uatrakcyjnienia zajęć wychowaw-

czych oraz podniesienia ich efektywności. W czasie lekcji otwartych mo-

głam zaobserwować klasy 4–6 w różnych sytuacjach wychowawczych.  

 Przez cały okres stażu prowadziłam lekcje języka niemieckiego 

w klasach integracyjnych współpracując z nauczycielami wspomaga-

jącymi, przygotowując dodatkowe materiały do pracy z uczniem o lekkim 

stopniu upośledzenia i uczniem dyslektycznym. Przygotowując się do 
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takich lekcji wspólnie z opiekunką stażu p. Marią Uryś opracowałyśmy 

kryteria oceniania dla uczniów z upośledzeniem lekkim i opiniami z Po-

radni Psychologiczno–Pedagogicznej.  

Jako wychowawca w każdym roku szkolnym proponowałam moim 

uczniom kilka wycieczek klasowych. Podczas tych wyjazdów zwiedza-

liśmy stolicę Niemiec, wypoczywaliśmy na Tropical Islands. Kierując się 

życzeniami uczniów zorganizowałam również kilka wyjazdów do kina 

oraz na basen w Zielonej Górze. Współpracowałam z zespołem wycho-

wawczym przygotowując imprezy szkolne. Podczas dyskotek dbałam 

o zakup potrzebnych produktów oraz organizacje wróżb andrzejkowych.  

W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy 

opiekowałam się także pracownią języka niemieckiego. Jesienią 

2010 roku, wspólnie z rodzicami odnawiałam gabinet, m.in. malowaliśmy 

ściany, wspólnymi siłami uzbieraliśmy kwotę potrzebną na wymianę 

drzwi na nowe, zostały zakupione nowe firanki do klasy. Przygotowałam 

gazetki ścienne o różnorodnej tematyce: pory roku, uroczystości szkolne, 

święta państwowe, święta chrześcijańskie, tematy przypominające 

o dniach: np. Andrzejki, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp. Dba-

jąc o estetykę sali lekcyjnej samodzielnie oraz z dziećmi wykonałam róż-

ne pomoce naukowe: plansze, tablice i plakaty, które niejednokrotnie 

wykorzystywałam w czasie zajęć. Wspólnie z uczniami wykonałam także 

gazetki ścienne dotyczące tematyki poruszanej na lekcjach języka nie-

mieckiego oraz wiadomości krajoznawczych. Podczas stażu na bieżąco 

gromadziłam czasopisma, książki, podręczniki, plakaty, plansze dydak-

tyczne, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń, płyty z programami do 

nauki języka niemieckiego itp. Gromadzenie pomocy dydaktycznych 

znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, a tym samym bazę materialną 

szkoły, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przy-

swoić nowy materiał.  
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Aby udoskonalić swój warsztat pracy, opracowałam testy diagno-

styczne dla klas, w których język niemiecki jest językiem wiodącym oraz 

testy konkursowe. Po każdym sprawdzianie analizowałam jego wyniki, 

badałam mocne i słabe strony moich uczniów. Otrzymywałam informację 

zwrotną na temat ich osiągnięć, co pozwoliło mi podjąć działania na-

prawcze. 

Prowadziłam systematycznie samokształcenie, czerpiąc swoją wiedzę 

także z prasy, czasopism, sieci internetowej oraz podręczników meto-

dycznych. Moimi stałymi lekturami są: 

 dwumiesięcznik ,,Deutsch Aktuell”; 

 magazyny dla dzieci i młodzieży w języku niemieckim „Fertig…los”, 

„Kinder”, „Freunde” , ,,Juma”; 

 czasopisma dla nauczycieli „Język niemiecki nauczaj lepiej” 

,,Języki Obce w Szkole”;  

  prasa niemieckojęzyczna: tygodniki „Spiegel” i „Stern” magazyn 

„Focus”. 

Wszystkie te pozycje są bardzo przydatne w mojej pracy, pozwalają za-

poznać się z nowościami w zakresie dydaktyki i metodyki języka nie-

mieckiego, podnieść poziom językowy i przygotowywać ciekawsze lek-

cje. Nieocenioną pomocą była również możliwość korzystania z Interne-

tu. Wśród stron internetowych, które najczęściej odwiedzałam mogłabym 

wymienić: 

 http://www.goethe.de 

 http://www.ettoi.pl 

 http://www.blinde–kuh.de/ 

 http://eduseek.interklasa.pl 

 http://e–deutsch.pl 

 http://www.german.pl 
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 http://www.jniemiecki.pl 

 http://www.malvorlagen–bilder.de 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauczy-

ciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela miano-

wanego w okresie odbywania stażu powinien samodzielnie lub przez 

udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją 

wiedzę i umiejętności zawodowe. Celem moim było zatem nie tylko do-

skonalenie własnego warsztatu pracy, ale i ocenianie skuteczności po-

dejmowanych zadań oraz dokonywanie stosownych poprawek. Podczas 

trwania stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia 

zawodowego organizowanych przez ODN w Zielonej Górze: 

– „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami na lekcjach języków ob-

cych”. - Podczas kursu zostały omówione metody pracy z uczniami dys-

lektycznymi, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytami 

uwagi, zespołem  Aspergera i autyzmem, uczniami niedowidzącymi 

i słabo słyszącymi oraz z uczniami niepełnosprawnymi ruchowo w zakre-

sie kończyn górnych i dolnych. Zaprezentowano również przykłady ćwi-

czeń integrujących w grupie, w której występują dzieci ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

– Mając na uwadze fakt, że prowadziłam również zajęcia w nauczaniu 

zintegrowanym, ukończyłam także następującą formę doskonalenia za-

wodowego nauczycieli: „Nauczyciel języka obcego na pierwszym 

etapie kształcenia”. Podczas kursu omówione zostały potrzeby i za-

chowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz podano przykłady 

urozmaicania lekcji języków obcych. Ta forma doskonalenia dała mi 

możliwość poznania metod i form pracy we wczesnoszkolnym nauczaniu 

języka niemieckiego, które różnią się od metod i form stosowanych 

w klasach 4–6.  
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– „Diagnoza osiągnięć uczniów z języka obcego w szkole podsta-

wowej i gimnazjum oraz wykorzystanie jej wyników”. – Celem tego 

szkolenia było doskonalenie umiejętności diagnostycznych nauczyciela 

oraz prezentacja zasad konstruowania dobrego testu diagnozującego.  

– Biorąc pod uwagę specyfikę mojego zawodu, częste wyjazdy na wy-

cieczki, oraz konkursy przedmiotowe, uczestniczyłam również w „Kursie 

dla kierowników wycieczek szkolnych”. 

– „Kierowanie klasą – jak wdrażać uczniów do dyscypliny w kla-

sie?”.  Podczas tego kursu poznałam techniki dyscyplinujące pomocne 

w prowadzeniu lekcji i pracy z uczniem trudnym. 

– W kwietniu 2012 wzięłam również udział w polsko–niemieckich warsz-

tatach z animacji językowej ,,ZIP–ZAP – kreatywny sposób nauki 

języka za pomocą gier i zabaw”. W ramach szkolenia zaprezentowano 

materiały pomocnicze z zakresu animacji językowej oraz praktyczne 

wskazówki do pracy z dziećmi i młodzieżą z Niemiec i Polski. Warsztat 

obejmował następujące zagadnienia: 

- definicje i cele animacji językowej, 

- imersja, 

- praktyczne ćwiczenia z animacji językowej, 

- wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. 

– W roku szkolnym 2011/12 brałam również udział w weekendowym 

Kursie języka angielskiego (w wymiarze 60h). Obecnie kontynuuję 

naukę online.  

– Uczestniczyłam w konferencji „Języki obce na początku XXI wieku: 

edukacja – komunikacja – dialog międzykulturowy”.  
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W ramach projektu „Das Bild der Anderen” nawiązałam współpracę 

z nauczycielką języka niemieckiego ze Szkoły Podstawowej 605 w Sankt 

Petersburgu. „Das Bild der Anderen” jest międzynarodowym projektem 

pod patronatem Goethe Institut i polega na pisaniu wiadomości E–Mail 

przez uczniów uczących się języka niemieckiego. Jego celem jest moty-

wacja do pisania listów w języku obcym już od pierwszych godzin lekcyj-

nych. Projekt daje uczniom możliwość opowiadania i stawiania pytań, 

stworzenia sobie obrazu rówieśników w krajach o innej kulturze, a tym 

samym wykształcenia w sobie poczucia tożsamości. Wspólnie z nauczy-

cielką z Sankt Petersburga opracowałyśmy zasady i tematy do wymiany 

wiadomości, ustaliłyśmy formę stosowanej przez nas korekty przed wy-

słaniem listów przez dzieci. Uczniowie z klas 5 zostali dobrani w pary 

i pisząc za każdym razem z niecierpliwością oczekiwali odpowiedzi od 

swojego listowego przyjaciela. Projekt pozwolił utrwalić im wiadomości 

z zakresu tematyki poruszanej na lekcjach języka niemieckiego, ćwiczyły 

umiejętność swobodnego opowiadania o sobie i najbliższym otoczeniu 

oraz zainteresowaniach w języku niemieckim.  

Uczniowie klas młodszych natomiast wzięli udział w organizowanym 

przez pana dyrektora Lubskiego Domu Kultury Polsko – Niemieckim 

Festiwalu Sztuki. Było to możliwe dzięki współpracy z Domem Kultury w 

celu pozyskania partnera do współpracy: Szkoły Podstawowej Grund-

schule am Forst w Kamenz. W czasie spotkania pełniłam rolę tłumacza. 

Były to bardzo ciekawe i ważne doświadczenie. Festiwal odbył się w ra-

mach projektu „Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spo-

tkań polsko–niemieckich”. 

W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam dodatkowe zajęcia w ra-

mach projektu unijnego „Startuj w przyszłość – to Twoja szansa”. 

Łącznie odbyło się 10 spotkań, każde trwało 2h i było doskonałą okazją 
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by lepiej poznać język i kraj naszych sąsiadów. Poruszaliśmy takie tema-

ty jak: „Polacy i Niemcy – stereotypy, obyczaje, święta”, „Informacje do-

tyczące Niemiec, zabytki Berlina”, „Umweltschutz – ochrona środowiska”, 

„Znani Niemcy”, „Baśnie Braci Grimm”, „Zabawa w teatr”, „Nasze przepi-

sy”, „Ćwiczymy sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie 

tekstu, pisanie, mówienie”, „Niemieckie filmy, muzyka, książki i czasopi-

sma”, „Piszemy list”. Na zakończenie projektu wybraliśmy się również na 

wycieczkę do Niemiec, by sprawdzić znajomość języka niemieckiego 

w praktyce. Moi uczniowie wzięli również udział w uroczystym podsumo-

waniu projektu śpiewając swoje ulubione piosenki po niemiecku, oraz 

wystawiając uproszczoną przeze mnie dla potrzeb dzieci szkoły podsta-

wowej inscenizację jednej z baśni braci Grimm „Królewna Śnieżka 

i siedmiu krasnoludków.” 

Doskonaliłam swoją wiedzę również podczas Rad Pedagogicznych, 

uczestnicząc w warsztatach i posiedzeniach na temat: 

 Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 „Zasady udzielania pierwszej pomocy zgodnie z ustaleniami 

ERC oraz ILCOR” 

 Poprawy efektywności nauczania 

 w szkoleniu przeciwpożarowym 

 Świadomy kontakt z uczniem nadpobudliwym i agresywnym 

 Szkolenie na temat zmian w uzupełnianiu arkuszy ocen 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych prze-

pisów oświatowych 

Brałam udział,  jako członek, w pracach komisji nadzorującej sprawdzian 

klas szóstych w roku szkolnym 2011/12 oraz z uczniem dyslektycznym 

w roku szkolnym 2012/13. 
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 Przez cały okres stażu jako członek Zespołu Przedmiotowego Na-

uczycieli Języków obcych prowadziłam wspólnie z liderem zespołu, a za-

razem moim opiekunem stażu p. Marią Uryś dokumentację związaną 

z naszą pracą w ramach zespołu. Podczas każdego spotkania sporzą-

dzałyśmy protokół zawierający najważniejsze informacje dotyczące reali-

zowanych przez nas projektów, regulaminy i podsumowania konkursów, 

analizę testów diagnozujących, sprawozdania z konferencji metodycz-

nych, kursów i warsztatów. 

Przez cały okres stażu zajmowałam się prowadzeniem Kroniki 

Szkolnej zamieszczając w niej aktualne informacje o najważniejszych 

wydarzeniach oraz sprawozdania z imprez szkolnych wzbogacone o re-

lacje fotograficzne. 

Podczas stażu dwukrotnie w 2010 r. (w styczniu i wrześniu) spra-

wowałam opiekę nad studentkami Uniwersytetu Wrocławskiego i Uni-

wersytetu Zielonogórskiego, które zgłosiły się do naszej szkoły z prośbą 

o umożliwienie odbycia im praktyk.  
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§ 7 ust. 2 pkt 2 

 

UMIEJĘTMOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZ-

WOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKAL-

NEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

I CYWILIZACYJNYCH 

 

W latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 byłam wy-

chowawcą klasy czwartej, piątej i szóstej, Starałam się przede wszystkim 

poznać dokładnie swoich wychowanków, ich potrzeby, zainteresowania, 

środowisko rodzinne i panujące w nim zwyczaje. Służyły temu rozmowy 

z uczniami i rodzicami oraz zajęcia integracyjne. Posiadając tę wiedzę 

mogłam opracować w oparciu o program wychowawczy szkoły plany 

pracy wychowawczej oraz tematykę godzin wychowawczych. Za-

planowane zamierzenia realizowałam przez cały rok na lekcjach wycho-

wawczych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, podczas uroczysto-

ści klasowych, szkolnych, rozmów, pogadanek z uczniami, na spotka-

niach, konkursach itd. 

Jako wychowawca klasy starałam się poznać potrzeby edukacyjne 

każdego ucznia poprzez obserwacje i analizę opinii z Poradni Psycholo-

giczno – Pedagogicznej w Lubsku. Dużo informacji uzyskałam również 

od rodziców i innych nauczycieli. Moja klasa należała do dość trudnych 

wychowawczo, większość stanowili uczniowie przeciętni i z trudnościami 

w nauce. Starałam się więc, aby podejmowane zadania prowadziły do 

wszechstronnego rozwoju uczniów. Starałam się umocnić więzi między 

dziećmi i zintegrować klasę, stworzyć atmosferę życzliwości i szacunku, 

dzięki czemu można było uniknąć wielu konfliktów i zażegnać istniejące. 

Dzieci z mojej klasy z życzliwością przyjęły w piątej klasie nowego 
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ucznia, który nie uzyskał promocji do klasy szóstej. Nie reagowali na je-

go niewłaściwe zachowanie podczas lekcji, pomagali sobie i wspierali 

się. Było tak również w przypadku chłopca z domu dziecka. Jego trudna 

sytuacja i czekanie na mamę, która lada moment miała się nim zaopie-

kować, przedłużająca się niepewność prowadziły do zmienności nastro-

jów. Uczeń był zniechęcony, jednego dnia z nadzieją aktywnie uczestni-

czył w lekcji, przychodził przygotowany, a kilka dni później nie chciał pra-

cować, był zniechęcony i nastawiony negatywnie. Obecnie mieszka wraz 

z matką w Żarach.  

Przeprowadziłam szereg lekcji, na których zostały omówione za-

gadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji, 

tj. zanieczyszczenie środowiska, środki uzależniające, zdrowe odżywia-

nie, stres czy wpływ telewizji i komputera na rozwój dziecka. Realizując 

określone zadania planu wychowawczego poszerzałam wiedzę uczniów 

na temat patriotyzmu, historii, rozbudzałam w nich świadomość europej-

ską, próbowałem wykształcić zdrowy styl życia i dbania o swoje ciało. 

Inspirowałam do nauki i pracy, rozmawiałam o zainteresowaniach. Stara-

łam się podnieść ich poziom kultury osobistej, wyrobić pewne nawyki za-

chowania. Propagowałam pozytywne wzorce osobowe. Uczniowie starali 

się przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się podczas apeli, uro-

czystości klasowych, w różnych miejscach publicznych. Częściej stoso-

wali zwroty grzecznościowe, w stosunku do siebie byli bardziej życzliwi 

i otwarci. Omawiając powyższe zagadnienia realizowałam tym samym 

również treści ścieżek edukacyjnych. 

Systematycznie konsultowałam się z pedagogiem szkolnym 

w zakresie rozwiązywania i niwelowania problemów wychowawczych 

uczniów, rozpoznania sytuacji rodzinnej i środowiska lokalnego. Oma-

wiałam zachowania poszczególnych dzieci sprawiających kłopoty. Za-
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znajamiałam się z opiniami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. 

W większości nasze spotkania dotyczyły tzw. dzieci trudnych, które prze-

jawiają zachowania agresywne, sprawiają kłopoty na zajęciach, są nie-

grzeczne w stosunku do koleżanek i kolegów, używają wulgaryzmów. 

Wiele moich rozmów dotyczyło również trudnej sytuacji rodzinnej moich 

uczniów. Nawiązałam współpracę ze szkolnym kołem Caritas. Dzięki 

temu zostały sfinansowane wycieczki klasowe dla uczniów potrzebują-

cych pomocy. Dzieci, które nie miały podręczników na nowy rok szkolny 

otrzymały, dzięki funduszom szkolnego koła Caritas, używane książki 

kupione od kolegów z klas starszych.  

Podczas mojej pracy starałam się pomóc w ramach moich możli-

wości. Pracując z dziećmi można się dużo dowiedzieć o domu rodzin-

nym, relacjach z rodzicami. Dążyłam do tego, aby rodzice we współpracy 

ze mną, poradnią i innymi instytucjami zapobiegali trudnościom i stwa-

rzali swoim dzieciom warunki do normalnego funkcjonowania w codzien-

nym życiu poprzez zapewnienie im specjalistycznej, fachowej pomocy. 

Udało mi się zachęcić kilku rodziców moich uczniów do skorzystania 

z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w związku z trudnościami 

w nauce ich dzieci.  

Zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych starałam się 

wprowadzać różnorodne formy pracy z uczniem słabym. Wzbogacałam 

lekcje o środki dydaktyczne, które wspomagają przyswajanie wiedzy 

przez ucznia. Np. do zapamiętywania słownictwa dodatkowo stosowałam 

obrazki, zapoznałam uczniów z technikami zapamiętywania słów w języ-

ku obcym oraz ze wspaniałym narzędziem pomiaru wiedzy, jakim jest 

samoocena.  

W ramach dodatkowych godzin wynikających z artykułu 42 Karty 

Nauczyciela prowadziłam zajęcia z uczniem zdolnym oraz wyrównaw-
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cze dla uczniów słabych. Podczas pracy z uczniem zdolnym przygoto-

wywałam dzieci do konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz rozwija-

łam zainteresowanie językiem niemieckim. Również zajęcia z uczniem 

słabym przynosiły mi dużo satysfakcji, ponieważ dzieci widząc możliwość 

poprawy złych ocen, korzystając z pomocy przy odrabianiu zadań do-

mowych oraz przygotowaniach do prac pisemnych i odpowiedzi ustnych, 

chętniej uczyły się języka niemieckiego. W odpowiedzi na prośby moich 

uczniów organizowałam również nieodpłatnie dodatkowe konsultacje 

dla dzieci. Odbywały się one na miarę potrzeb, czasem nawet raz w ty-

godniu, poprzedzone prośbą moich uczniów, zawsze gdy potrzebowali 

pomocy, chcieli przećwiczyć nową partię materiału, powtórzyć wiadomo-

ści przed zbliżającymi się konkursami lub testami z języka niemieckiego.  

Kładłam również nacisk na indywidualizację nauczania. Uczniowie 

słabsi często otrzymywali zadania klasowe i prace domowe odpowiednie 

do swoich umiejętności. Wiedziałam bowiem, że zbyt trudnych zadań nie 

będą rozwiązywać lub będą odpisywać od kolegów z klasy, nie zadając 

sobie najmniejszego trudu, a w konsekwencji będą uwsteczniać się ich 

umiejętności z zakresu języka niemieckiego. Takie działanie dało im 

szansę przeżycia sukcesu, a tym samym przyczyniało się do rozwijania 

ambicji.  

Przez cały czas pracy z uczniami zwracałam szczególną uwagę na 

rozwijanie umiejętności systematycznej pracy. Uczeń słaby powinien być 

przekonany, że wszystkie jego działania zostaną sprawdzone. Starania 

dzieci były zawsze nagradzane. Nagradzanie to nie tylko stawianie ocen, 

ale także pochwały słowne. W przypadku uczniów słabych stosowałam 

m.in. metodę pracy w grupie lub parze. Pomoc zdolnego ucznia może 

skutecznie zmotywować ucznia słabego.  

Bardzo ważne są pozalekcyjne kontakty nauczyciela z uczniami. 

Przebywanie z klasą poza salą lekcyjną pozwala na bardziej spontanicz-
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ny i bliższy kontakt, niwelowanie dystansu nauczyciel–uczeń oraz na 

lepsze wspólne poznanie się. Tego typu kontakty nauczyciela z uczniami 

umożliwiają także przekazywanie czy utrwalanie wiedzy międzyprzed-

miotowej. Dlatego też w każdym roku szkolnym proponowałam przy 

współpracy z opiekunem stażu, nauczycielką języka angielskiego p. Ma-

rią Uryś uczniom klas 5 i 6 zmagania w szkolnych konkursach. Z okazji 

Dnia Języków Obcych opracowałyśmy regulamin oraz testy do konkursu 

angielsko–niemieckiego „Poliglota”. Głównymi celami konkursu było: 

 – rozbudzenie zainteresowań nauką języków obcych 

– dodatkowe motywowanie do nauki języków obcych 

– wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów 

– nagradzanie wysiłków uczniów 

– propagowanie Dnia Języków Obcych. 

Z okazji Dnia Europy przygotowałyśmy dzieci do „Konkursu wie-

dzy o krajach niemieckojęzycznych i Anglii”. Pytania konkursowe 

sprawdzały wiedzę krajoznawczą i były sformułowane w języku polskim. 

Samodzielnie przygotowywałam co roku konkurs ,,Übung macht 

den Meister” obejmujący 4 testy oraz projekty plastyczne.  

Głównymi celami była: 

 popularyzacja języka niemieckiego wśród uczniów,  

 motywowanie uczniów zdolnym do jeszcze bardziej wytężonej pra-

cy, 

 rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z testem, 

 utrwalenie i poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach, 

 eksponowanie i nagradzanie działań i osiągnięć uczniów. 

Moi uczniowie wzięli udział w „Konkursie Języka Niemieckiego dla 

uczniów klas 6 szkół podstawowych” organizowanym przez Gimna-

zjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku. Najlepsi uczniowie otrzymali 
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zaproszenia do nauki w klasie językowej z rozszerzonym językiem nie-

mieckim.  

Przygotowywałam również dzieci do udziału w Lidze Języka Nie-

mieckiego, międzyszkolnym konkursie przeznaczonym dla uczniów klas 

6 szkół podstawowych. Organizatorami przedsięwzięcia są nauczyciele 

dwóch szkół: SP Górzyn i SP 2 Lubsko. Konkurs obejmował 6 testów 

przeprowadzonych wg terminarza. Podczas każdego spotkania dzieci 

wykonywały zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie 

tekstu czytanego, znajomość słownictwa oraz reguł gramatycznych. 

Konkurs był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy na-

uczycielami. Mieliśmy możliwość podzielenia się pomysłami, doświad-

czeniami w pracy.  

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w „Niemieckojęzycznym 

Konkursie Form Teatralnych” w Jasieniu otrzymując Wyróżnienie Dy-

rektora dla najmłodszej i najodważniejszej grupy, której przyszło zmagać 

się z trzecioklasistami.  

Uczniów klas 4–6 zachęcałam również do udziału w ponadprogramo-

wych ogólnopolskich konkursach Centrum Edukacji Szkolnej i Olimpus.  

Kolejnym zadaniem wynikającym z planu rozwoju były kontakty 

i współpraca z rodzicami. Na zebraniach z rodzicami zachęcałam ich 

do pomocy dziecku przy odrabianiu zadań domowych, angażowanie się 

w prace na rzecz szkoły, takie jak remont klasy, który udało nam się 

przeprowadzić w roku szkolnym 2010/11. Prowadziłam dziennik wycho-

wawcy klasy, gdzie umieszczane były informacje o uczniu. Każdy rodzic 

mógł się na bieżąco zapoznać z postępami w nauce swojego dziecka. 

Pomagałam rodzicom w formułowaniu wniosków do Poradni Psycholo-

giczno – Pedagogicznej w celu przebadania uczniów mających trudności 

w nauce.  
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Zawsze dbałam o to, aby moja współpraca z rodzicami układała się 

jak najlepiej, aby byli oni moimi partnerami w pracy wychowawczej. Kil-

koro rodziców z klasy bardzo aktywnie włączyło się w ,,życie klasy”. Była 

to m.in. pomoc w organizacji paczek mikołajkowych, pieczenie ciasta na 

uroczyste obchody 50–lecia Szkoły, pomoc w organizacji zakończenia 

roku klas szóstych.  

 Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów brałam 

wspólnie z moimi wychowankami aktywny udział w uroczystościach 

klasowych i szkolnych. Pod moim kierunkiem włączyli się oni  

w przygotowanie imprez szkolnych z okazji świąt państwowych i okolicz-

nościowych. Wystawili w języku niemieckim podczas uroczystego pod-

sumowania projektu unijnego inscenizację baśni braci Grimm „Królewna 

Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.  Przygotowanie tych imprez stało się 

ważnym czynnikiem integrującym zespół klasowy. Uczniowie nabyli 

umiejętność starannej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed 

szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się w sytu-

acjach oficjalnych. Uczyli się odpowiedzialności i współdziałania, pracu-

jąc nad wykonaniem określonego zadania. Przygotowując apele i oko-

licznościowe gazetki ścienne, wykazali się sumiennością i zaangażowa-

niem, co przyczyniło się do integracji klasy. 

Jako wychowawca klasy organizowałam wg potrzeb uroczystości 

klasowe: 

– Andrzejki, 

– Mikołajki, 

– Wigilia klasowa 

– Walentynki, 

– Dzień Kobiet, 

– Dzień Chłopaka. 
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Moi wychowankowie brali udział w szkolnym Turnieju rekreacyjnym 

pod hasłem „Trzymaj formę” zajmując w klasie czwartej drugie miejsce, 

w klasie piątej trzecie, a w klasie szóstej pierwsze miejsce. Wspólnie 

przygotowywaliśmy scenki tematyczne, hasła, transparenty, słowa do-

pingu i kibicowaliśmy sobie nawzajem, ponieważ w niektórych zabawach 

i konkurencjach sportowych brałam udział również ja zdobywając punkty 

dla klasy.  

Co roku przygotowywaliśmy dbaliśmy dekorowaliśmy wspólnie na-

szą klasę do konkursu na Świąteczny Wystrój Klas, w którym zajęliśmy 

trzecie miejsce.  

Pełniłam również rolę opiekuna podczas wyjść uczniów na przed-

stawienia teatralne oraz podczas wyjść do Hali Widowiskowo – Sporto-

wej w Lubsku. Sprawowałam opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi, za-

pewniając im bezpieczeństwo podczas przyjazdu i odjazdu szkolnego 

autobusu. 

Kolejnym zadaniem wynikającym z planu rozwoju była współpraca 

ze środowiskiem lokalnym. Nawiązałam współpracę z Domem Kultu-

ry w Lubsku. W czasie spotkania z panią dyrektor i nauczycielami w 

szkole podstawowej w Kamenz pełniłam rolę tłumacza starając się jak 

najlepiej przedstawić program Polsko–Niemieckiego Festiwalu Sztuki. 

26–30 września 2013r. 20 uczniów naszej szkoły z  klas 3a i 3b wraz 

z wychowawcami i 20 uczniów ze szkoły podstawowej w Kamenz 

uczestniczyło w I Festiwalu Sztuki, którego organizatorem był pan dyrek-

tor Lubskiego Domu Kultury. Były to miłe chwile podczas jesiennych ferii 

dzieci z Kamenz. Podczas wspólnych wycieczek, malowania, modelo-

wania, śpiewania i tańczenia szybko minęło początkowe onieśmielenie. 

Powstało wiele kreatywnych kolaży, obrazów i rzeźb, które dzieci tworzy-

ły pod opieką lubskiego rzeźbiarza i artystki z Drezna. Dla wszystkich 

była to niesamowita zabawa i niezapomniane chwile. Uczniowie z Ka-



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO 

Małgorzata Nagler Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku 20

menz postanowili przygotować podczas ferii zimowych wystawę doty-

czącą festiwalu sztuki, na której umieścili również kartkę świąteczną 

i krótki list od nas. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo wśród dzieci z naszej szkoły, na-

wiązałam współpracę z policją w Lubsku. W ramach współpracy poli-

cjanci przeprowadzali pogadanki dla klasy na temat bezpieczeństwa 

w drodze do szkoły i ze szkoły, bezpieczeństwa w domu i zagrożeń 

w czasie ferii zimowych i wakacji. 

Moi uczniowie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego 

często brali udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Ligę 

Obrony Kraju. 

W całym okresie stażu regularnie i na bieżąco współpracowałam 

z osobami i instytucjami wspierającymi pracę wychowawczą. Dzieci 

z dużym zainteresowaniem brały udział w spotkaniach z: 

- pedagogiem szkolnym – podczas których zdobywały szeroką 

wiedzę na temat kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na 

lekcjach i przerwach; 

- pielęgniarką – na spotkaniach dzieci wdrażane były do higienicz-

nego trybu życia. Pielęgniarka zachęcała do dbania o higienę jamy 

ustnej. Na wielu spotkaniach przeprowadzała fluoryzację; 

- logopedą – zajęcia te okazały się cenne dla uczniów mających 

wadę wymowy; 

- panią psycholog, która podczas lekcji wychowawczej poruszyła 

problem agresji oraz przeprowadziła ciekawe ćwiczenia.  

Lekcje były zorganizowane zawsze w bardzo atrakcyjny sposób. Zapro-

szeni goście przekazywali uczniom fachową wiedzę dotyczącą swojego 

miejsca pracy. 
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§ 7 ust. 2 pkt 3 

 

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII 

INFORMATYCZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 

 

Technologia informatyczna od samego początku odgrywała w mojej 

pracy duża rolę. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pracy na-

uczyciela. We wrześniu 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 3 powstała 

nowa pracownia komputerowa wyposażona w 24 komputery firmy Apple, 

dzięki czemu można prowadzić w niej lekcje z całymi klasami. Niestety 

komputery te pracują w oparciu o system Mac OS X, który znacznie róż-

ni od systemu Windows, ale ma zdecydowanie większe od niego możli-

wości. Ze względu na to podjęłam decyzję o nauce obsługi tych kompu-

terów. W tym celu zakupiłam odpowiednią literaturę oraz skontaktowa-

łam się z opiekunem pracowni, który obiecał pomoc. Dzięki temu w okre-

sie stażu opanowałam system Mac Os X w stopniu dobrym. Programem 

komputerowym najczęściej używanym przez nauczyciela jest edytor tek-

stu Microsoft Word. Za jego pomocą można nie tylko napisać tekst, ale 

nadać mu właściwy wygląd, ale jego możliwości w tym zakresie są 

ogromne. Technika komputerowa dała mi większe możliwości archiwi-

zowania materiałów potrzebnych do lekcji, pozwoliła na przygotowanie 

atrakcyjnych zajęć. Dzięki temu nie muszę w każdym roku szkolnym pi-

sać ich od nowa, gdyż po niezbędnych korektach są one gotowe do dru-

ku. W Wordzie wykonuję wszystkie dokumenty niezbędne w pracy na-

uczyciela i wychowawcy, takie jak: 

 testy, 

 sprawdziany, 

 rozkłady materiału i plany wynikowe, 
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 ankiety, 

 referaty, 

 scenariusze lekcji i różnych uroczystości, 

 konspekty, 

 plany pracy wychowawczej, 

 tematykę godzin wychowawczych, 

 sprawozdania, 

 podziękowania dla rodziców.  

W czasach cywilizacji multimedialnej uczniowie znacznie lepiej przyswa-

jają sobie treści wzbogacone środkami audiowizualnymi, dlatego też 

w okresie stażu często korzystałam z prezentacji multimedialnych. Aby 

tworzyć je samodzielnie opanowałam w stopniu bardzo dobrym obsługę 

programu PowerPoint przeznaczonego do ich tworzenia. Dzięki niemu 

niewielkim nakładem pracy mogę teraz osiągnąć całkowicie zadowalają-

ce efekty oraz sama decydować o doborze materiałów i sposobie ich 

przedstawienia. Przykładami prezentacji mojego autorstwa, które wyko-

rzystałam na lekcjach języka niemieckiego są: „Berlin”, „Tiere”, „Möbel”. 

Podczas lekcji języka niemieckiego korzystałam również z podręcznika 

multimedialnego Multibook prezentując moim uczniom za pomocą pro-

jektora strony z ich podręczników oraz dodatkowe zadania, animacje, 

krzyżówki.  

Kolejne, coraz bardziej popularne zastosowanie komputera w pra-

cy nauczyciela, z którego bardzo chętni korzystam to Internet. Komputer 

z dostępem do Internetu ułatwia zdobywanie informacji i wykonywanie 

wielu zadań. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej mogłam 

podjąć wiele działań takich jak współtworzenie strony internetowej na-

szej szkoły i umieszczanie na niej najważniejszych informacji związa-

nych z nauczanym przeze mnie przedmiotem. Postanowiłam skonsulto-

wać się z informatykiem Szkoły Podstawowej nr 3. Jest on administrato-
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rem witryny Szkoły, która jest umieszczona na serwerze Urzędu Miasta 

Lubsko i posiada dla swoich potrzeb osobną domenę o pojemności 300 

GB. Do tworzenia witryny użyłam programu FrontPage, którego obsługę 

opanowałam dzięki regularnym indywidualnym konsultacjom z informa-

tykiem szkolnym, który pomógł mi też w jej stworzeniu. 

Ostatecznie powstał, zawierający 13 stron serwis o rozmiarze 

129 MB. Strona główna zawiera między innymi dane adresowe oraz linki 

do 5 moich stron: 

 Das Bild der Anderen w SP3, ktora zawiera informacje o realizowa-

nym w naszej szkole międzynarodowym projekcie. Jego celem jest 

motywacja uczniów do pisania listów w języku niemieckim, opowiada-

nia o sobie i stawianie pytań. Projekt daje uczniom możliwość stwo-

rzenia sobie obrazu rówieśników w krajach o innej kulturze. Praca po-

lega na korespondencji mailowej między uczniami zaprzyjaźnionych 

klas z według ściśle wyznaczonego planu i tematów zgodnych ze 

scenariuszem zaproponowanym przez Instytut Goethego. Uczniowie 

poznają kulturę swoich rówieśników, wykorzystują język niemiecki 

w praktyce do porozumiewania się z innymi. Naszą szkołą partnerską 

w ramach projektu jest Szkoła Podstawowa 605 z Sankt Petersburga. 

Na stronie umieszczone zostały również zdjęcia szkół oraz uczniów 

biorących udział w projekcie. 

 Sprachspiele – zawiera odsyłacze do 5 ciekawych stron z zadaniami, 

rebusami i krzyżówkami w języku niemieckim, oraz wywiady przepro-

wadzone przez Goethe Institut ze znanymi Polakami takimi jak np. ak-

torzy Paweł Deląg i Olgierd Łukaszewicz oraz z wybitnym języko-

znawcą prof. Janem Miodkiem, w których opowiadają  o swojej przy-

godzie z językiem niemieckim. 
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 Fotos – zawiera odsyłacze do 6 stron ze zdjęciami i relacjami z wy-

cieczek i imprez szkolnych i klasowych. 

 Schuelerarbeiten – zdjęcia najciekawszych prac uczniów. Wielu 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 ma ciekawe pomysły, jak odrobić 

zadanie domowe. Są to projekty, w których opisują siebie, swoją 

szkołę, rodzinę i przyjaciół, miejsce zamieszkania, dom i własny po-

kój, ulubione potrawy oraz tworzą regulamin w szkole marzeń. Do-

brym sposobem na utrwalenie słówek są również plakaty tematyczne. 

 Kamenz – strona zawiera relacje z tygodniowych warsztatów w ra-

mach I Festiwalu Sztuki podczas którego zostały nawiązane pierwsze 

przyjaźnie pomiędzy uczniami klas trzecich naszej szkoły i dziećmi ze 

świetlicy terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Kamenz.  

Strona główna zawiera również linki do stron Instytutu Goethego, Urzędu 

Miasta w Lubsku, Szkoły Podstawowej nr 3, szkoły partnerskiej z Sankt 

Petersburga, świetlicy terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Kamenz. 

Pod zdjęciem naszej Szkoły umieściłam link do prezentacji multimedial-

nej dotyczącej projektu „Das Bild der Anderen”. Oglądając ją moi 

uczniowie mogą dowiedzieć się na czym on polega uczestnictwo w pro-

jekcie, obejrzeć zdjęcia polskiej i rosyjskiej grupy oraz poznać najcie-

kawsze zabytki, miejsca i przedmioty charakterystyczne dla kraju part-

nerskiego. Nowi uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie 

w przyszłym roku. Planuję więc nawiązać współpracę i kierować kore-

spondencją z uczniami z innymi krajów. 

Strona ta zgodnie z sugestią szkolnego informatyka została zbu-

dowana w oparciu o tak zwane ramki. Taka struktura pozwala wyelimi-

nować reklamy, które wyświetlane są w witrynach umieszczanych na 

bezpłatnych serwerach. 
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Wygląd strony głównej  

 

Jednym z istotnych celów edukacji jest przygotowanie ucznia na 

każdym etapie kształcenia do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Technologia informacyjna wywiera coraz większy wpływ na proces na-

uczania i wychowywania. Nauczyciel powinien więc stosować w swojej 

pracy elementy informatyki i umiejętności związane z obsługą komputera 

bez względu na to, jakiego przedmiotu naucza. Dobrze wykorzystany 

komputer wspomaga proces kształcenia, dając szerokie możliwości za-

stosowań, rozwijając wyobraźnię ucznia, ułatwiając  naukę i uatrakcyjnia-

jąc sam proces dydaktyczny. Systematyczne wdrażanie dzieci do posłu-

giwania się komputerem zaowocuje tym, że stanie się on nieodłącznym 

elementem ich życia. Dzięki wspaniale wyposażonej pracowni zadanie to 

w naszej szkole staje się dość proste. Lekcje w niej prowadzone zapew-

niają wszystkim uczniom dostęp do jednakowych, bardzo nowoczesnych 
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komputerów. Wykorzystując te możliwości w okresie stażu przeprowadzi-

łam wiele różnych typów lekcji z języka niemieckiego i godzin wycho-

wawczych w sali komputerowej. Oczywiście wielką pomocą na zajęciach 

był Internet, w którym uczniowie wyszukiwali informacje na zadawane 

przeze mnie tematy z języka niemieckiego (np. informacje krajoznawcze) 

oraz na lekcje wychowawcze, rozwiązywali zestawy zadań czy testy.     

W Internecie można znaleźć gry, zabawy i programy edukacyjne dla 

każdej grupy wiekowej. Strony z których często korzystałam to: 

 http://www.blinde–kuh.de 

 http://www.goethe.de 

Doceniając rolę komputera i Internetu w rozwoju dziecka nie można jed-

nak zapomnieć o niebezpieczeństwach z nimi związanych. Mając wła-

śnie na uwadze bezpieczeństwo w sieci we wszystkich klasach, z który-

mi pracowałam na komputerach, przeprowadziłam pogadanki na temat 

wszystkich zagrożeń, jakie niesie bezkrytyczne korzystanie z Internetu. 

Zwracałam uwagę na to, że podawanie swoich prawdziwych danych na 

portalach społecznościowych, czatach czy forach może ułatwić innym 

dokonanie przestępstwa (kradzież, przejęcie konta, pedofilia). Ostrzega-

łam, że wejścia na podejrzane, nieautoryzowane strony grożą zaraże-

niem systemu wirusami, stratą czy też wyłudzeniem danych. Myślę, że 

moje pogadanki wpłynęły na zwiększenie ostrożności moich uczniów 

podczas surfowania w sieci. Duży nacisk położyłam też na kształtowanie 

odpowiednich nawyków higieny pracy przy komputerze. Zawsze zwraca-

łam uwagę na prawidłowe dostosowanie wysokości krzesła oraz usta-

wienie monitora.  

W trakcie przeglądania zasobów Internetu uzupełniałam swoją 

wiedzę z różnych dziedzin życia, związanych z językiem niemieckim, 

a także pracą wychowawczą. Wśród stron internetowych, które najczę-

ściej odwiedzałem w trakcie przygotowań do lekcji, a także planowania 
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i realizacji zadań podjętych z tytułu awansu zawodowego, mógłbym wy-

mienić: 

- http://www.men.waw.pl – strona bardzo pomocna przy awansie 

zawodowym ze względu na możliwość zapoznania się z głównymi 

aktami prawnymi i rozporządzeniami, 

- http://www.profesor.pl – korzystałam z porad nauczycieli, publi-

kacji, mogłam sięgnąć do artykułów z Głosu Nauczycielskiego, 

- http://www.edusek.pl – mogłam znaleźć informacje na temat re-

formy i doskonalenia zawodowego, opinie o edukacji, a także po-

rady prawne, 

- http://www.german.pl – mogłam zdobyć wiele ciekawych materia-

łów przygotowując lekcje języka niemieckiego – scenariusze lekcji, 

słownictwo, ćwiczenia gramatyczne, gry i zabawy leksykalne, 

- http://www.jniemiecki.pl – również strona poświecona językowi 

niemieckiemu z ciekawymi materiałami. 

- http://www.awans.net 

- http://oswiata.org.pl  

Oprócz komputera dość często sięgam też do wielu urządzeń 

współpracujących z komputerem. Do nich należą między innymi aparat 

cyfrowy. Dzięki niemu mogę tworzyć wartościową dokumentację do 

szkolnych kronik, uatrakcyjniać stronę internetową oraz szkolne i klaso-

we gazetki. Do przedstawiania pokazów i prezentacji opanowałam ob-

sługę i konfigurację projektora multimedialnego.  

Nabyte przeze mnie umiejętności wykorzystania technologii multi-

medialnych w znaczący sposób wpływają na jakość procesu dydaktycz-

nego, pomagając mi zarówno w przygotowaniu ciekawych zajęć, jak 

uatrakcyjniając ich przebieg. 
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§ 7 ust. 2 pkt 4 

 

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSY-

CHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGAD-

NIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘ-

POWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PRO-

BLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ 

NAUCZYCIELA ZADAŃ 

 

Z podstawowymi zagadnieniami z psychologii i pedagogiki pierw-

szy kontakt miałam na studiach. W trakcie trwania stażu pogłębiałam 

i stosowałam wiedzę z tego tematu, studiując literaturę fachową z zakre-

su pedagogiki  i psychologii. W celu poszerzania wiedzy pedagogicznej 

i psychologicznej korzystałam ze zbiorów Internetu oraz z dostępnej lite-

ratury. Pogłębiając swoją wiedzę z tego tematu analizując dostępną lite-

raturę taką jak:  

 Gordon Thomas „Wychowanie bez porażek”, 

 Elizabeth Perrott „ Efektywne nauczanie”, 

 Hamer Hanna „Klucz do efektywności nauczania”, 

 Bernacka Danuta „Od słowa do działania. Przegląd współcze-

snych metod kształcenia”, 

 Kruszewski Krzysztof „Sztuka nauczania czynności nauczycie-

la”, 

 Rau K., Ziętkiewicz Ewa „ Jak aktywizować uczniów”, 

 Koźmiński G, Kitowska D „ Nauczyciel wychowawcą”.  

Wymienione książki była dla mnie przewodnikami w prowadzeniu i do-

skonaleniu pracy dydaktycznej. Założenia teoretyczne odnoszące się do 
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planowania lekcji, umiejętności porozumiewania się z uczniami, przeka-

zywania materiału nauczania, prowadzenia dyskusji, organizowania sa-

modzielnej pracy ilustrowane były przykładami, ćwiczeniami. Zdobyte 

umiejętności wykorzystywałam do przygotowania lekcji wychowawczych, 

na zebraniach z rodzicami.  

Książki „Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod 

kształcenia” oraz „Jak aktywizować uczniów” były wspaniałymi przewod-

nikami po aktywnych metodach pracy, pozwoliły stać się dobrym organi-

zatorem i koordynatorem samodzielnej pracy uczniów. Dla uczniów, któ-

rzy są wzrokowcami należy stosować takie metody aktywizujące jak: 

mapa myśli i mapa skojarzeń, kolaż, memory, dywanik pomysłów. Zgod-

nie z ostatnią techniką nauczyciel przedstawia uczniom problem, dzieli 

ich na grupy, w których na otrzymanych arkuszach wpisują pomysły, 

grupy przedstawiają swoje pomysły, a pozostali uczniowie przydzielają 

otrzymane wcześniej znaczki do pomysłów, które są najlepsze. Dla słu-

chowców zalecane są dyskusje, burza mózgów, otwarte ucho, wzajemne 

dopytywanie. Kinestetycy lubią wszelkie inscenizacje, dramy, chętnie 

uczą się słówek za pomocą piłeczki, którą rzucają do siebie zadając py-

tanie lub licząc na głos czy wymieniając dni tygodnia po niemiecku. 

Wszystkie te metody starałam się stosować na lekcjach języka niemiec-

kiego i lekcjach wychowawczych dodając jeszcze metodę przypadków, 

metodę projektów pamiętając, że każdy w inny sposób najlepiej zapa-

miętuje nowy materiał.  

W pierwszej z wymienionych lektur, w książce Gordona Thomasa 

„Wychowanie bez porażek” omówione zostały techniki słuchania. Autor 

podzielił je na słuchanie bierne i czynne, oraz przypominał, że nie tylko 

nazbyt ustępujący rodzice napotykają na problemy, ale również zbyt su-

rowi, gdyż ich dzieci są uparte oraz bezwzględne. W opisanej przez nie-

go „metodzie bez porażek” nie ma zwycięzców i przegranych. Jest to 
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metoda bez stosowania siły, konflikty rozpracowuje się, powoduje ona 

wyższy stopień motywacji ze strony dziecka. Składa się ona z sześciu 

kroków: rozpoznać konflikt, znaleźć możliwe rozwiązania, krytycznie je 

ocenić, wybrać najlepsze rozwiązanie, wypracować sposoby realizacji, 

zbadać czy rozwiązanie sprawdziło się. Bierne słuchanie według niego 

często umożliwia dziecku przyznanie się dlaczego zostało ukarane, od-

reagowanie złości i dojście do wniosku, że swoim postępowaniem przy-

nosi szkodę sobie samemu. Przy aktywnym słuchaniu odbiorca opusz-

cza swoje myśli i odczucia, aby przysłuchać się, rozszyfrować i zrozu-

mieć, pozwala wziąć dziecku odpowiedzialność za własny problem. Gor-

don Thomas omawia również, w jaki sposób należy mówić, aby dzieci 

słuchały.  

Środowisko z jakiego pochodzą moi uczniowie jest ubogie. Naj-

częstszym problemem, z jakim borykają się ich rodzice moich uczniów, 

a pośrednio moi uczniowie, to brak pracy i pieniędzy. Niektóre rodziny 

dotknięte są alkoholizmem. Niezaspokojone podstawowe potrzeby, 

tj. miłość, bezpieczeństwo, akceptacja, wpływały negatywnie na rozwój 

moich uczniów. Niektóre dzieci przychodziły do szkoły głodne, bez śnia-

dania. Uczniowie nie mogli skupić się na lekcjach, oczekując na doży-

wianie. Każdorazowa pomoc organizowana przez szkołę była ogromną 

radością. Aby zrekompensować moim wychowankom niedosyt wiedzy 

i rozrywki, organizowałam wspólnie z innymi nauczycielami i zespołem 

wychowawczym wiele wycieczek, wieczorków szkolnych, zabaw integra-

cyjnych, lekcji bibliotecznych. 

Jednym z celów wychowawczych szkoły jest wyrabianie u uczniów 

potrzeby pomocy innym ludziom i tym samym uwrażliwienie na potrzeby 

innego człowieka. W swojej klasie wielokrotnie więc organizowałam ak-

cje charytatywne, dzięki którym udało mi się choć w niewielkim stopniu 
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pomóc ubogim uczniom. Dzięki temu zaangażowaniu dzieci i pomocy 

szkolnego koła Caritas również biedniejsze dzieci mogły wziąć udział 

w wycieczkach klasowych, otrzymać zdjęcie klasowe czy paczkę miko-

łajkową. Na początku roku szkolnego zorganizowałam zakup używanych 

podręczników szkolnych dla dzieci, którym rodzice nie mogli zapewnić 

wyprawki szkolnej.  

Wspólnie z Samorządem Uczniowskim począwszy od roku szkol-

nego 2007/2008 włączyłam się z klasą w akcję Góra Grosza. Moja klasa 

co roku wspomagała organizację Caritas. Uczniowie podejmując różne 

akcje charytatywne mogli być dumni, że mogą pomóc osobom potrzebu-

jącym, w tym także często dzieciom, których doświadczył los.  

W trakcie lekcji wychowawczych poruszałam tematy dotyczące 

przyjaźni, samotności, sprawiedliwości, szczęścia. Stosowane na zaję-

ciach przeze mnie metody m.in. krąg uczuć, burza mózgów, drama przy-

czyniły się do sytuacji kierujących uwagę dziecka na poznawanie siebie 

i wartościowanie własnego postępowania, umożliwiały wypowiadanie 

własnych sądów, opinii, a przede wszystkim zwracały uwagę na stosunki 

interpersonalne w klasie, przyczyniły się do dostrzegania kolegów wcze-

śniej odrzuconych. Aby utrzymać miłą atmosferę na zajęciach, uczniowie 

przy mojej pomocy opracowali ,,kontrakt” ustalający reguły zachowania 

obowiązujące na lekcjach i przerwach.  

Nasilająca się wokół nas agresja była dużym problemem zarówno 

dla wychowawców klas, jak i dla samych uczniów. Diagnoza wstępna 

potwierdziła istnienie tego problemu wśród uczniów naszej szkoły, a tak-

że mojej klasy. Na terenie szkoły wśród uczniów dochodziło przede 

wszystkim do agresji werbalnej. Nieobce były też wybryki chuligańskie, 

bójki. W ramach realizacji tego programu zorganizowałam spotkania 

z panią pedagog. Spotkania uświadomiły wszystkim, że wyeliminowanie 
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agresywnych zachowań jest niemożliwe, jednak możemy mieć wpływ na 

niwelowanie ich przyczyn, przejawów i skutków. Dobrym pomysłem było 

spisanie „kodeksu postępowania ucznia”. Wspólnie spisaliśmy zasady 

zachowania się na przerwach, lekcjach, podczas apeli, pogadanek. Wy-

chowankowie zrozumieli, że za większość agresywnych działań są sami 

odpowiedzialni i muszą starać się panować nad swoimi emocjami już od 

najmłodszych lat. 

Ważny był dla mnie stały kontakt z instytucjami wspomagającymi 

wszechstronny rozwój uczniów, pomagający im i ich rodzicom w rozwią-

zywaniu problemów związanych nie tylko z nauka, ale i z sytuacją eko-

nomiczną i zdrowotną. 

 W trakcie mojego stażu systematycznie współpracowałam z Po-

radnią Psychologiczno–Pedagogiczną. Kontakt był nawiązywany bar-

dzo często przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wiązał się przede 

wszystkim z badaniem uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wycho-

wawczymi. Również uwagi ze strony poradni związane z rozpoznawa-

niem i rozwiązywaniem problemów wychowawczych i edukacyjnych oka-

zały się bardzo cenne i przydatne w mojej pracy wychowawczej i dydak-

tycznej, podpowiadały jak pracować z dzieckiem, zwracając uwagę na 

braki w nauce, sugerowały sposób pomocy w wyrównywaniu niedocią-

gnięć. Dzięki tym badaniom aktualizowana była wiedza nauczycieli, 

co umożliwiało organizowanie zajęć wyrównawczych w szkole, rosła 

wiedza i świadomość rodziców, którzy mogli skutecznie organizować 

pomoc swoim dzieciom, a w rezultacie uczniowie z dysleksją skorzystali 

z ulg w trakcie pisania testów kompetencji (wydłużony czas o 50%), 

a uczniowie z lekkim stopniem upośledzenia oceniani byli według innych 

kryteriów w czasie sprawdzianów.  
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Współpracowałem również z Sądem dla Nieletnich w Żarach. 

Kierowałem tam moje opinie o 2 wychowankach dotyczące ich postępów 

w nauce, zachowania w szkole, zaangażowania i obecności rodziców na 

zebraniach. 

 Jednym z aspektów mojej pracy opiekuńczej była współpraca 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej i fi-

nansowej dzieciom z rodzin o najniższych dochodach. Dzięki współpracy 

z ośrodkiem kilkoro uczniów z mojej klasy otrzymało refundację kosztów 

dożywiania w szkole i stypendia socjalne. Dużym wsparciem z mojej 

strony dla rodziców było udzielanie porad w związku z możliwością uzy-

skiwania pomocy z powyższej instytucji. 

 W czasie stażu nawiązałem współpracę z Policją. Celem spotkań 

z przedstawicielami policji było propagowanie bezpieczeństwa publicz-

nego oraz przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym. Podczas spo-

tkań z funkcjonariuszami policji, podczas których zostawały przedstawia-

ne zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, uczniowie 

zapoznawani byli z zagrożeniami związanymi z poruszaniem się po dro-

gach oraz bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. 

 Bardzo znaczącą okazała się dla mnie współpraca z Lub-

skim Domem Kultury w zakresie przygotowywania wielu szkolnych im-

prez okolicznościowych. Dzieci z klas młodszych wzięły udział w polsko–

niemieckim Festiwalu Sztuki, którego organizatorem był dyrektor Domu 

Kultury. Podczas wspólnych wycieczek, malowania, modelowania, śpie-

wania i tańczenia szybko minęło początkowe onieśmielenie. Podczas 

spotkania powstało wiele kreatywnych kolaży, obrazów i rzeźb Dla 

wszystkich była to niesamowita zabawa i niezapomniane chwile. 
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§ 7 ust. 2 pkt 5 

 

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄ-

CYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘ-

POWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZAKRESIE FUNKCJO-

NOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ 

 

Po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego nawiązałam 

współpracę z opiekunem stażu panią mgr Marią Uryś. Wspólnie ustaliły-

śmy zasady współpracy oraz harmonogram hospitacji. Opiekun stażu 

aktywnie wspierał moje działanie. Po zwarciu kontraktu z opiekunem 

stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego zawierający cele i zada-

nia do realizacji. 

W następnej fazie zapoznałem się z aktami prawnymi oraz prze-

pisami dotyczącymi funkcjonowania szkoły: 

- Statut Szkoły, 

- Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

- Program Wychowawczy Szkoły, 

- Program Profilaktyki Szkoły.  

Brałam czynny udział w radach szkoleniowych, klasyfikacyjnych 

i podsumowujących. W ramach rad pedagogicznych aktywnie uczestni-

czyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, których tema-

tem było m.in.: poprawa efektywności nauczania, świadomy kontakt 

z uczniem nadpobudliwym i agresywnym, zmiany w wypełnianiu arkusza 

ocen, pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepi-

sów oświatowych, zapoznanie z procedurami dotyczącymi przygotowa-

nia i przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji w kl. 6, zasady udziela-

nia pierwszej pomocy, szkolenie BHP i przeciwpożarowe. 
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Uczestniczyłam w komisjach nadzorujących sprawdziany klas szó-

stych, pełniąc rolę członka komisji.  

Przez cały okres  stażu starałam się zapoznać z przepisami prawa 

oświatowego, analizowałem przepisy dotyczące systemu oświaty, pomo-

cy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich. Zapoznałam się 

z nowelizacjami Karty Nauczyciela obowiązującej od dn. 22.11.2002 

oraz ustawą o systemie oświaty  z 2003 roku. Śledziłam na bieżąco 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące systemu 

oświaty oraz awansu zawodowego nauczycieli. By na bieżąco śledzić 

zmiany w przepisach, korzystałam również ze stron internetowych Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej www.waw.men.pl oraz Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl Starałam się jak najbardziej zapoznać z 

istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, w czym 

istotnie pomogły mi adresy stron internetowych oraz ustawy zamiesz-

czone w poradniku dla nauczycieli „Rozwój i awans zawodowy nauczy-

ciela” J. Pielachowskiego. 

W czasie opieki nad studentkami ramach praktyk pedagogicz-

nych zapoznałam je z organizacją szkoły, warsztatem i planowaniem 

pracy nauczyciela języka niemieckiego oraz z zasadami hospitowania 

i samodzielnego prowadzenia zajęć. Omówiłam z praktykantkami doku-

mentację szkoły, dokumentację prowadzoną przeze mnie jako nauczy-

ciela języka niemieckiego i wychowawcę. Miały one również możliwość 

zapoznania się z arkuszami ocen, planem pracy wychowawczej, z zapi-

sami w dzienniku lekcyjnym, programem nauczania, szczegółowym roz-

kładem materiału nauczania, ze środkami dydaktycznymi stosowanymi 

przeze mnie podczas lekcji. Prowadząc zajęcia wykorzystywałam metody 

aktywizujące takie jak: drama, mapa mentalna. Zaprezentowałam rów-

nież pracę z uczniem zdolnym (stosowanie dodatkowych zadań o zwięk-
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szonym stopniu trudności) oraz pracę z uczniem słabym o indywidual-

nych potrzebach edukacyjnych. Do tych uczniów kierowałam bezpośred-

nie pytania, kilkakrotnie je powtarzając, stosowałam dodatkowe pomoce 

dydaktyczne, czasem indywidualny tok pracy. 

Będąc wychowawcą klasy sumiennie wypełniałam dokumentację 

szkolną – dziennik lekcyjny, dziennik wychowawcy, arkusze ocen, oraz 

świadectwa. Na początku każdego roku szkolnego przygotowywałam 

rozkład materiału na lekcje wychowawcze dla klas 4–6. We wrześniu 

opracowałam diagnozy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

oraz przygotowałam Karty Indywidualnych Potrzeb Uczniów.  

Wraz z nauczycielem języka angielskiego, moją opiekunką stażu 

panią Marią Uryś założyłyśmy Zespół Języków Obcych. W ramach pra-

cy zespołu językowego realizowano zadania określone planem pracy ze-

społu. Na spotkaniach , które odbywały się w miarę potrzeb przygotowa-

no regulaminy konkursów, dokonywano podsumowań konkursów, anali-

zowani testy diagnostyczne. Ustaliłyśmy wymagania edukacyjne wspól-

ne dla wszystkich nauczycieli języków obcych w naszej szkole oraz for-

my kontroli. Podczas spotkań opracowywano projekty oraz dzielono się 

informacjami z kursów doskonalących oraz konferencji metodycznych.  

Znajomość prawa daje mi poczucie bezpiecznego postępowania 

i pozwoliła między innymi na prawidłowe opracowanie planu rozwoju za-

wodowego oraz sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła do któ-

rych sięgam w sytuacjach problemowych.  
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PODSUMOWANIE 

 
Okres stażu od 1.09.2010 do 31.05.2013 to tylko niewielki odcinek mojej 

pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mia-

nowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opi-

nii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. W niniejszym sprawozda-

niu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na sto-

pień nauczyciela mianowanego. Okres ten był dla mnie czasem bardzo 

intensywnej i owocnej pracy. Przysporzył mi wiele osobistych i zawodo-

wych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między 

uczniami, nauczycielami i rodzicami. Pozwolił mi na rozwój cech osobo-

wości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nabrałam zaufa-

nia do siebie i swoich działań. To co zrobiłam z całą pewnością przyczy-

niło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz lepszego funkcjonowania 

szkoły. W swoich działaniach zwracałam uwagę na promowanie szkoły 

na terenie miasta i integrację ze środowiskiem lokalnym. Zakończenie 

stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Stoję dopiero na początku 

zawodowej drogi. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, pod-

nosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły. Mam na-

dzieje, że każdy następny rok będzie równie owocny jak minione i przy-

niesie równie wiele satysfakcji. 

 


