
 

 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 

zawodowego na stopień nauczyciela 

dyplomowanego  

 

mgr Klaudyny Kraińskiej 

pedagoga RODK w Toruniu 

 

za okres stażu 1 września 2008 r. – 31 maja 

2011 r. 
 

I. informacje ogólne 
  

W 1988 r. ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od tego czasu nieprzerwanie pracuję jako 

pedagog. Od września  2004 r.  jestem zatrudniona w Rodzinnym Ośrodku 

Konsultacyjnym w Toruniu. 

Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego realizowałam w okresie 

stażu, analizowałam je i poddawałam ocenie pod kątem ich przydatności w 

dalszej pracy diagnostycznej i podnoszenia jakości pracy RODK w Toruniu.  

Większość zadań przeze mnie realizowanych ma charakter ciągły i 

zamierzam je kontynuować. 

Sądzę, że realizacja zaplanowanych działań przyczyniła się do mojego 

osobistego rozwoju, a także przyniosła korzyść Ośrodkowi, który jest nadal 

dla mnie źródłem inspiracji. 
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II. relacja z realizacji poszczególnych zadań 

 
 

§8 ust. 2. pkt 1) 

 

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań 

mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości 

pracy szkoły. 

 

W ramach tego obszaru działalności podjęłam starania w celu: 

 

1. poznawania i wdrożenia procedur awansu zawodowego 

 

a. W  sierpniu 2008 r. rozpoczynając staż zapoznałam się z 

procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę 

przepisów prawa oświatowego, a w szczególności: 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1-go 

grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 25930); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 

2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia 

awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007r. Nr. 214 poz. 

1580); 

 Karty Nauczyciela, ustawa z 26-go stycznia 1982 r. (z późniejszymi 

zmianami). 

b. Dokonałam dokładnej i wnikliwej analizy dokumentów 

regulujących funkcjonowanie Rodzinnego Ośrodka Konsultacyjno-

Diagnostycznego: 

 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.08.2001r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków 

diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U. z 11.09.2001 r.) 

 Regulaminu wewnętrznego pracy Rodzinnego Ośrodka 

Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Toruniu  

c. Przeglądałam w internecie informacje i wytwory innych osób 

dzielących się swoją wiedzą o procedurze awansu zawodowego.  

Efektem tych działań było zdobycie wiedzy na temat sposobu 

dokumentowania wymagań, które powinnam spełnić, aby uzyskać kolejny 

stopień awansu zawodowego oraz napisanie planu rozwoju zawodowego, 
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sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Ponadto założę teczkę awansu 

zawodowego . Obecnie  tj. w czerwcu 2011 r. sporządzam sprawozdanie z 

realizacji planu rozwoju zawodowego. W wymaganym terminie złożę 

wniosek o postępowanie kwalifikacyjne z załączeniem niezbędnych 

dokumentów.   

 

2. opracowania procedur badających jakość pracy z klientami ośrodka  

 

W  okresie od I do IX 2009 r. skupiłam się na przygotowaniu i 

przeprowadzeniu ankiety sprawdzającej oczekiwania, nastawienie do 

badań w RODK oraz wrażeń po przebytych rozmowach. Opracowałam 

też uzyskane  wyniki w formie zalecanej procedury pracy z klientami 

ośrodka, dużo wcześniej niż zaczęły  obowiązywać standardy 

opracowane przez  Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Efektem tej pracy było porównanie  w jakim stopniu preferencje i 

oczekiwania  klientów znalazły odzwierciedlenie w obowiązujących 

standardach. Oczekiwania klientów okazały się w dużej mierze zgodne 

ze zwyczajami i zasadami już obowiązującymi w naszym Ośrodku.  

 

3. sporządzenia narzędzi wspomagających procedury diagnostyczne 

 

Od IV 2009 do  II  2011 r. mocno skoncentrowałam się na zbudowaniu 

testu kompetencji szkolnych.  

Efektem tej pracy jest całościowy test do badania wiadomości i 

kompetencji szkolnych nieletnich w klasach od IV szkoły podstawowej 

do I gimnazjum, czyli w najbardziej powszechnych i pożądanych 

diagnostycznie poziomach kształcenia w trakcie badań w RODK. 

Sporządzane przeze mnie obecnie wyniki badań pedagogicznych są 

kompleksowe, opisują umiejętności i deficyty w szerszej płaszczyźnie. 

Uwaga badającego nie koncentruje się tylko na umiejętnościach 

związanych z czytaniem, pisaniem i liczeniem, ale istnieje także 

możliwość znalezienia innych dziedzin, w którym badany nieletni może 

zaprezentować znacznie wyższe kompetencje.   

 

4. Opracowanie wybranych wskaźników diagnostycznych pomocnych 

w opisie charakterystyki środowiska rodzinnego i wychowawczego 

w opiniach RODK 

 

W 2011 r. zajęłam się opracowaniem na potrzeby pracy biegłych w 

RODK wskaźników pomocnych  do diagnozy i opisu  środowiska 

rodzinnego i wychowawczego badanych nieletnich i małoletnich.  

Efektem tej pracy jest stworzenie i udostępnienie biegłym kompendium 

wiedzy pomocnej w diagnozie środowiskowej, w tym wychowawczej. 
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5. poszerzania kompetencji zawodowych  

 

Pedagog pracujący w RODK ma bardzo małe możliwości 

doskonalenia swoich umiejętności diagnostycznych. Musi w dużej mierze 

polegać na samodzielnym pogłębianiu wiedzy. Brakuje  ciekawych i 

pogłębionych ofert  podnoszących warsztat diagnostyczny pedagoga. 

 W całym okresie swojej pracy zawodowej starałam się systematycznie 

uczestniczyć w interesujących formach doskonalenia. Podnosiłam swoje 

kompetencje w obszarze zawodowym, który można by podzielić na cztery 

wymiary:  

a. poszerzanie wiedzy o istotnych zjawiskach psychologiczno-

pedagogicznych np. sieroctwo społeczne, wykluczenie społeczne, 

demoralizacja 

b. poszerzanie warsztatu bezpośredniej pracy terapeutycznej, 

reedukacyjnej i korekcyjnej z dzieckiem 

c. analiza i wnioskowanie prowadzące do rozpoznania symptomów i 

przyczyn zjawisk i procesów dotyczących  sytuacji szkolnej i 

opiekuńczo-wychowawczej nieletnich i małoletnich 

d. poradnictwo rodzinne 

 

Szczegółowy wykaz odbytych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego załączam w teczce awansu zawodowego. 

 

W trakcie całej  swojej pracy starałam się też śledzić literaturę 

przedmiotu. W załączeniu przedstawiam skrócony wykaz  pozycji, które 

są dla mnie  szczególnie cenne i wywarły duży wpływ na przebieg 

mojego rozwoju  osobistego i zawodowego. 

Efektem poszerzania wiedzy specjalistycznej jest nie tylko zwiększenie  

kompetencji zawodowych, ale także rozwój osobisty. Podniesienie   

moich umiejętności społecznych  w bezpośredni sposób przekłada się na 

jakość  kontaktów z osobami badanymi w RODK, zarówno dorosłymi, jak 

i dziećmi.  Owocuje to pogłębioną wnikliwością i uważnością w relacjach 

z klientami i przyczynia się do podniesienia rzetelności w opisie i ocenie 

badanych spraw .   

 

 

 

 

 

§8 ust 2. pkt 2) 
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Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i 

komunikacyjnej 

 

1. w ramach pracy w RODK realizowałam zadania merytoryczne, w 

trakcie których korzystałam z technologii informatycznych i 

komunikacyjnej. Obecnie opinie sporządzam w wersji elektronicznej, co 

znacząco przyspiesza przedstawienie ich sądowi.  

2. wszelkie niezbędne mi materiały przygotowuję z pomocą 

komputera. Tak powstał test sprawdzający, materiały szkoleniowe, 

informacyjne i badawcze. Obecnie trudno byłoby pracować bez pomocy 

technologii informatycznej.  

3. w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych w dużej mierze 

korzystałam z wiedzy zawartej w internecie. Pomoc internautów okazała 

się szczególnie cenna przy gromadzeniu materiałów do przygotowania 

testu sprawdzającego, jak i w przygotowaniu teczki awansu zawodowego 

4. technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam też 

przygotowując się do prezentacji multimedialnej np. prezentacji przed 

komisją kwalifikacyjną, wskaźników diagnostycznych dotyczących 

rodziny czy wewnętrznych szkoleń. Materiał przygotowywałam z 

wykorzystaniem Internetu oraz programu Power Point. Efektem tej pracy 

jest przygotowanie treści, które mogą być wielokrotnie odtwarzane oraz 

propagowane wśród zainteresowanych pracowników innych RODK lub 

umieszczone w internecie.  

5. szczególnie zadowolona jestem z efektów swojej pracy nad 

rozpowszechnieniem informacji o działalności  RODK. Początkowo w 

moim zamyśle było utworzenie odrębnej strony internetowej, lecz po 

konsultacji z informatykami sądowymi okazało się, że ze względów 

formalnych  i proceduralnych nie jest to proste. Ustaliliśmy ostatecznie, 

że w formie elektronicznej przedstawię im projekt zmian i uaktualnień  

dotyczących istniejących już informacji o RODK, znajdujących się na 

oficjalnej stronie Sądu Okręgowego w Toruniu. W efekcie  tej pracy 

obraz graficzny i merytoryczny naszej ośrodkowej strony uległ znaczącej 

przemianie. 

  
 

 

 

 

 

 

 

§8 ust 2. pkt 3) 
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Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi 

nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w 

szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli 

kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych 

zajęć. 

 

1. W swojej codziennej pracy starałam się korzystać z wiedzy i 

praktyki osób bardziej doświadczonych, ale też dzielić się swoimi 

umiejętnościami z innymi pracownikami. Brałam aktywny udział w 

spotkaniach Rady Pedagogicznej. W trakcie kilku z nich w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego upowszechniałam wśród 

pracowników informacje i wiedzę dotyczącą: 

 analizy wyników badań ankietowych odnoszących się do 

oczekiwań i preferencji klientów ośrodka  

 wybranych  wskaźników diagnostycznych pomocnych w 

opisie  charakterystyki środowiska rodzinnego i 

wychowawczego w opiniach RODK 

 analizy zmian struktury rodzinnej na podstawie opinii 

wydanych w 2009 r. w  sprawach rozwodowych i 

opiekuńczych przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-

Konsultacyjny w Toruniu, a w szczególności uwzględniania 

praw ojców do  sprawowania opieki i utrzymywania 

kontaktów z dziećmi  

 procesu mediacji i procedur postępowania mediacyjnego – 

wspólnie z Hanną Rozynkowską 

 procedur i zakresu prowadzania badań pedagogicznych oraz 

sporządzania wyników badań pedagogicznych wraz z 

zestawem kompendium wiedzy, przykładowych form 

interpretacyjnych i niezbędną literaturą ( zajęcia dla 

pedagogów)  

 materiały z prowadzonych szkoleń udostępniłam jej 

uczestnikom w wersji elektronicznej 

 podzieliłam się z pedagogami RODK opracowanymi 

narzędziami, które sporządziłam do badania poziomu 

wiadomości i umiejętności szkolnych wraz z całym 

zestawem arkuszy obliczeń, form interpretacji i opracowania 

wyników  

 

 

Ponadto: 
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2. Współprowadziłam  badania w  RODK, udostępnione  dla 

studentów psychologii 

3. Współprowadziłam terapię małżeńską zleconą przez sąd 

4. Jestem opiekunem stażu pedagoga RODK ubiegającego się o tytuł 

nauczyciela mianowanego 

5. W czasie nieobecności kierownika RODK pełnię społecznie 

funkcję jego zastępcy, podejmując niecierpiące zwłoki czynności i  

udzielając niezbędnej pomocy w celu zapewnienia ciągłości pracy 

ośrodka 

6. Współuczestniczyłam w pracy kierownika ośrodka w tworzeniu 

karty wstępnej do protokołów badawczych, zgodnej z najnowszymi 

standardami opiniowania przez Rodzinne Ośrodki Konsultacyjno-

Diagnostyczne 

 

7. Jestem przewodniczącą zespołu zajmującego się przydzielaniem 

zasiłku zdrowotnego 

 

8. Opublikowałam na stronie ośrodka materiały dotyczące analizy 

zmian struktury rodzinnej na podstawie opinii wydanych w 2009 r. w  

sprawach rozwodowych i opiekuńczych przez Rodzinny Ośrodek 

Diagnostyczno-Konsultacyjny w Toruniu, a w szczególności 

uwzględniania praw ojców do  sprawowania opieki i utrzymywania 

kontaktów z dziećmi  

9. umieszczę w internecie swój plan rozwoju zawodowego i 

sprawozdanie z jego wykonania    

 

W efekcie tego zakresu mej działalności mogłam wzbogacić swoją 

wiedzę, a także przyczynić się po poszerzenia zakresu działalności 

Ośrodka i podniesienia jakości jego pracy, co w istotny sposób może 

wpłynąć na wzmocnienie profesjonalizmu wydawanych przez RODK w 

Toruniu opinii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 ust 2. pkt 4a 
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Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych 

odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem 

w sprawach nieletnich. 

 

1. W  ramach stażu przygotowałam program badawczy dotyczący  

młodzieży objętej postępowaniami w sprawach nieletnich, jak też opieką 

pomocy społecznej.  

Jego celem było opracowanie i wdrożenie programu monitorującego 

kompetencje szkolne:  

a. wychowanków domu dziecka – postępowania związane z 

pomocą społeczną 

b. nieletnich podlegających procesowi demoralizacji badanych 

w RODK  - postępowania w sprawach nieletnich 

Program monitorujący był bardzo rozłożony w czasie . Trwał od połowy 

2009 r. do końca 2010 r.  

Efektem pracy było określenie poziomu wiadomości i umiejętności 

szkolnych badanych grup i porównanie go z poziomem grupy kontrolnej.  

Wyniki badań wskazały na katastrofalnie niski i drastycznie odbiegający 

od poziomu grupy kontrolnej stan wiedzy nieletnich i  znacznie lepszy 

poziom kompetencji wychowanków domu dziecka.   Pokazały jednak coś 

znacznie ważniejszego -  stosowane obecnie w badaniach w RODK testy i 

sprawdziany są mało przydatne w przypadku nieletnich, którzy mają 

elementarne braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych 

sięgające klasy IV szkoły podstawowej, a sprawdzają  osiągnięcia 

uczniów na znacznie wyższym poziomie,  niż  jest to możliwe przez nich 

do zaprezentowania.  

 

 

 

§8 ust 2. pkt 4c) 

 

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności 

dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych. 

 

1. W 2009 r. szerząc wiedzę o działalności konsultacyjnej RODK i 

propagowanych przez ośrodek poglądów psychologiczno-pedagogicznych 

stworzyłam kilka gablot, które są umieszczone w miejscu dostępnym dla 

klientów. Poruszyłam w nich kwestie wychowawcze, które w formie 

krótkich tekstów prezentują rodzicom formę dobrej komunikacji z 

dziećmi.  
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Efektem tej pracy jest uwrażliwienie rodziców na konieczność 

podnoszenia swoich kompetencji wychowawczych oraz ukazanie 

dobroczynnego wpływu właściwej komunikacji na ich relacje z dziećmi. 

2. W 2009 r. opracowałam też ulotkę dotyczącą zakresu działalności 

ośrodka, która jest dostępna dla naszych klientów dotycząca form i 

zakresu pracy Ośrodka. 

Efektem tej pracy jest przekazanie dorosłym osobom biorącym udział w 

badaniu krótkiego kompendium w formie prostej, podręcznej i 

przystępnej informacji 

3. W II 2010 r. opracowałam analizę  zmian struktury rodzinnej na 

podstawie opinii wydanych w 2009 r. w  sprawach rozwodowych i 

opiekuńczych przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w 

Toruniu. Wiodącym celem niniejszej analizy  była weryfikacja 

najczęstszego zarzutu  kierowanego pod adresem RODK –  preferowanie  

i faworyzowanie stanowiska wyrażanego przez matkę, dyskredytując i nie 

uznając stanowiska i argumentacji ojców w sprawach małoletnich dzieci. 

Efektem tej pracy był wykazanie nieprawdziwości tezy lansowanej przez 

różne stowarzyszenia praw ojców sugerującej preferowanie wniosków 

matek w sprawach rozpatrywanych w RODK i dyskryminowanie ojców w 

sprawie ustalania wiodącego opiekuna i kontaktów ojca z dzieckiem. 

4. Zgodnie z terminarzem RODK prowadziłam do tej pory 9 

postępowań mediacyjnych w sprawach rodzinnych, które w 5 

przypadkach zakończyły się  podpisaniem ugody.  W efekcie  skutecznej 

mediacji udało się szybciej zakończyć postępowanie sądowe. Strony 

podpisywały ugodę przed sądem i odstępowały od wnioskowania o 

badania w RODK.  

 

 

 

§8 ust 2. pkt 4e) 

 

 

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub 

postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi 

osobami, instytucjami samorządowymi, lub innymi podmiotami 

 

1. Realizacja zadań na rzecz pomocy społecznej 

a. prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu Treningu 

Zastępowania Agresji.  

W ramach pracy w domu dziecka w latach 2008-2010 prowadziłam 

zajęcia z trzema grupami wychowawczymi w zakresie treningu 

zastępowania agresji.  Cieszyły się na tyle dużym powodzeniem, że 

poszerzyłam swoją ofertę do zajęć ART przeprowadzanych dla 
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dzieci z lokalnego środowiska. Placówka mieści się  w trudnej 

okolicy, w której u dzieci i młodzieży występuje znaczna 

koncentracja problemów szkolnych i wychowawczych. Stworzona 

została grupa 8 osób w wieku 13-14 lat z rekomendacji  pedagoga 

szkolnego i chętnych dzieci.  Warsztaty odbywały się raz w 

tygodniu i obejmowały oddziaływanie na trzy komponenty agresji: 

 deficyt umiejętności społecznych 

 trudności w kontroli złości 

 specyficzne wzory myślenia 

Zajęcia poprzez trening umiejętności prospołecznych, kontroli 

złości i wnioskowania moralnego miały na celu kształtowanie i 

utrwalanie odpowiednich wzorów zachowań. 

W efekcie między innymi tych zajęć udało się nauczyć dzieci pożądanych 

schematów reakcji w sytuacjach trudnych oraz w niektórych przypadkach 

powstrzymać proces demoralizacji u małoletnich, czego realnym 

wymiarem jest nieangażowanie sądu i RODK w tych przypadkach w 

procedury postępowań w sprawach nieletnich.  

 

b. pomoc społeczności lokalnej w kontakcie z instytucjami i organami 

państwowymi 

Nie było to ujęte w moim planie, gdyż w okresie jego pisania, tej 

działalności nie traktowałam tego  jako zadania zawodowego . Z 

perspektywy czasu uznałam, iż mogę ujawnić tę formę mojej poza 

służbowej działalności.  

Od 15 lat każdą chwilę w dni wolne od pracy spędzam w 

swoim domku na pojezierzu brodnickim. Z  upływem czasu coraz 

bardziej poznawałam i zżywałam się z lokalnymi mieszkańcami. 

Od lat przychodzili do mnie  z prośbami o pomoc w napisaniu 

różnych pism. W ostatnim okresie ta moja działalność jest bardzo 

nasilona i obejmuje coraz szerszy zakres. Obecnie już nie tylko 

pomagam w sporządzaniu wniosków, odwołań np. od orzeczeń 

komisji do spraw niepełnosprawności, czy sądu pracy, ale także 

prowadzę kilka spraw w imieniu wnioskodawców. Opis zdarzeń w 

jednej z nich załączę w teczce awansu zawodowego. 

2. realizacja zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej i 

postępowań sądowych 

Pracując w RODK  zauważałam olbrzymi niedostatek  

miejsc, w którym mógłby się spotykać rodzic z dzieckiem, z którym na co 

dzień nie mieszka w sytuacji  zaostrzonego konfliktu między matką a 

ojcem. W Toruniu nie ma takiej placówki, która w systemie ciągłym, a 

więc w godzinach także popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy 

i święta mogłaby wspierać skonfliktowane rodziny. Za zgodą i w 

porozumieniu z dyrektorem Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży 
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Pomocy Rodziny zainicjowałam w III 2010 r. stworzenie takiej 

możliwości na terenie domu dziecka. Zostałam koordynatorem projektu. 

W domu dziecka  zostało przystosowane odrębne  pomieszczenie z 

weneckim lustrem wyposażone w zabawki, gry, książeczki, przybory do 

rysowania itp. do kontrolowanego pobytu małoletnich  z jednym z 

rodziców. W celu zadbania o prawidłowy przebieg kontaktu opracowałam 

procedury i zasady jego przebiegu, co załączam w teczce.                                                                                                                        

 

§8 ust 2. pkt 5) 

 

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów 

edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem 

specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest 

zatrudniony 

 

W ramach działalności w RODK dokonałam obserwacji i 

identyfikacji problemu, z uwzględnieniem jego genezy i  przyczyn, z 

propozycją rozwiązań w dwóch opisanych i załączonych w teczce awansu 

zawodowego przypadkach diagnostycznych. Ewaluację problemu, 

weryfikację prawdziwości dokonanej identyfikacji oraz wdrażania 

zaproponowanych rozwiązań  dokonałam w jednym przypadku na 

podstawie dokumentacji domu dziecka, w którym badana osoba 

przebywała, w drugim na podstawie informacji z miejsca spotkań ojca z 

córką oraz od sędziego nadal współpracującego z biegłymi w tej sprawie.  

Oceniając jakość i prawdziwość diagnozy biegłych mogę stwierdzić, iż 

nasze wnioski były prawidłowe, a dalsze funkcjonowanie  badanych osób 

potwierdza trafność postawionych prognoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 


