
Analiza swoich zasobów, planowanie usprawnień i rozwoju - tabela pomocnicza  
Przykład – pełnię funkcję wychowawcy klasy 
 
 

Lp. Zapis wymagań Jak jest dzisiaj? Co chcę zmienić, uzupełnić, 
osiągnąć? 

Co muszę zrobić aby cel 
osiągnąć? 

Inne: uwagi, 
potrzebne 
zasoby, 
terminy 

1.  
umiejętność organizacji i 
doskonalenia warsztatu 
pracy, dokonywania 
ewaluacji własnych 
działań, a także oceniania 
ich skuteczności i 
dokonywania zmian w tych 
działaniach; 
 

posiadam plan pracy 
wychowawcy klasy w 
którym spisane są tematy 
lekcji wychowawczych, 

1.  

posiadam program 
pracy wychowawcy 
klasy (spójny z 
programem 
wychowawczo-
profilaktycznym szkoły), 
dokonuję jego ewaluacji 
i modyfikacji; w 
programie szczegółowo 
zapisane są lekcje 
wychowawcze i inne 
działania wychowawcze 
oraz spotkania z 
rodzicami, 

 
 

…………………..  

2. umiejętność uwzględniania 
w pracy potrzeb 
rozwojowych uczniów, 
problematyki 
środowiska lokalnego oraz 
współczesnych problemów 
społecznych i 
cywilizacyjnych; 
 

obserwują swoich uczniów 
i sporo już o nich wiem, 
 

prowadzę zapiski dotyczące 
moich wychowanków, znam 
ich potrzeby edukacyjne 
 

  



3. umiejętność 
wykorzystywania w pracy 
technologii informacyjnej i 
komunikacyjnej; 
 

korzystam z dziennika 
elektronicznego, 
kontaktuję się z uczniami i 
ich rodzicami drogą 
mailową,  
 

moderuję klasową grupę w 
social mediach, pracuję z 
uczniami w plikach 
ogólnodostępnych, 
 

  

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; 
 

rozwiązuję problemy klasy 
w oparciu o wiedzę 
psychologiczno-
pedagogiczną 
 

rozwiązuję problemy klasy 
w oparciu o wiedzę psych.-
pedag., systematycznie 
rozwijam się w tym zakresie 
na kursach doskonalących 
 

  

5. umiejętność posługiwania 
się przepisami dotyczącymi 
systemu oświaty, pomocy 
społecznej 
lub postępowania w 
sprawach nieletnich w 
zakresie funkcjonowania 
szkoły, w której nauczyciel 
odbywał staż. 
 

realizuję opiekę nad 
zespołem klasowym i 
rozwiązuję problemy klasy 
w oparciu o aktualne 
przepisy prawa 
oświatowego, 

 

rozwiązuję problemy klasy 
w oparciu o aktualne 
przepisy prawa 
oświatowego, pomocy 
społecznej i inne. 
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