
Adam Liszka

nauczyciel
j. polskiego

SZKOŁA

PODSTAWOWA NR1
W KAMIENICY

PLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO
OD 1 WRZEŚNIA 2001 R.
DO 30 CZERWCA 2004 R.

NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

AKTY PRAWNE:
• Ustawa Karta Nauczyciela zdnia 26 stycznia 1982 r.

(Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy

Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli

STARA WIE Ś 28 IX 2001 r.
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Sfera rozwoju zawodowego
I. ORGANIZACYJNA

LP DZIAŁANIA FORMA /METODA TERMIN UDOKUMENTOWANIE

1.
Poznanie procedury
awansu
zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego
(ustawa i rozporządzenia)

VIII/ IX
2001

Poprawnie
sformułowany
wniosek o rozpoczęcie
stażu, wszczęcie
postępowania, plan
rozwoju zawodowego

2.
Poznanie zasad
funkcjonowania i
organizacji zadań
szkoły

- Zapoznanie się z dokumentacją szkoły:
protokołami RP, wytycznymi na nowy
rok szk. wewnątrzszkolnym systemem
oceniania;

- Praca przy tworzeniu i wdrażaniu planu
dydaktyczno-wychowawczego.

VIII/IX
2001r.

notatki z analizy
dokumentów

3.
Opracowanie
kryteriów oceniania
z języka polskiego.

- konsultacja z nauczycielem uczącym
języka polskiego

- opracowanie kryteriów i zapoznanie
uczniów poszczególnych klas

na początku
poszczegól

nych lat
szkolnych

IX,X 2001
IX,X 2002
IX,X 2003

- tekst kryteriów
oceniania z języka
polskiego

4.
Organizacja kółek
zainteresowań i
konkursów.

- prowadzenie kółka dziennikarskiego
(wydawanie gazetki redagowanej
przez uczniów) i kółka
recytatorskiego

- organizacja i przeprowadzenie
szkolnego konkursu recytatorskiego

- organizacja i przeprowadzenie
wspólnie z nauczycielem przyrody
Konkursu wiedzy o Europiew
klasach szóstych

na bieżąco

III,IV 2002-
2004

IV-V 2002-
2004

- sprawozdania,
egzemplarze
szkolnej gazetki

- sprawozdania,
dyplomy, nagrody

- sprawozdania,
dyplomy, nagrody

5.
Praca w ramach
zespołu nauczycieli
i wychowawców.

- współpraca z nauczycielami przy
przygotowaniu, przeprowadzeniu i
poprawie próbnego sprawdzianu dla
uczniów kończących szkołę
podstawową

IX 2001 - sprawozdanie z
przeprowadzenia i
wyników
sprawdzianu
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- ułożenie przykładowych
sprawdzianów ( wspólnie z
nauczycielem matematyki i przyrody
) dla uczniów kończących szkołę
podstawową po odbytej wycieczce (
np. do Wieliczki)

- uczestniczenie w spotkaniach
zespołu nauczycieli i zespołu
wychowawców oraz realizacja zadań

wynikających z planu pracy w tych
zespołach

- udział w pracach nauczycieli
uczących wbloku humanistycznym

2002/2003
2003/2004

na bieżąco

na bieżąco

- egzemplarze
sprawdzianów

- protokoły ze
spotkań, notatki

- wspólnie
redagowane bloki
tematyczne oraz
sprawozdania ze
spotkań

6.
Uczestniczenie w
pracach organów
szkoły.

- aktywne uczestnictwo w tworzeniu
dokumentów szkolnych: programu
wychowawczego szkoły, systemu
oceniania, regulaminów szkolnych

- współpraca z samorządem
uczniowskim ( m. in. poprzez
ustalanie harmonogramu dyżurów
poszczególnych klas na korytarzu)

- współpraca z rodzicami w ramach
kontaktów z trójką klasową;

- współpraca z Radą Rodziców
mająca na celu zapewnienie
funduszy na zakup określonych
nagród w organizowanych
konkursach

na bieżąco

na bieżąco

X 2001

na bieżąco

na bieżąco

- notatki

- notatki,
sprawozdania

- lista obecności
rodziców na
spotkaniach oraz
sprawozdanie z
udziału rodziców
w życiu klasy

7.
Organizacja
warsztatu pracy.

- kompletowanie pomocy
audiowizualnych wykorzystywanych
do realizacji programu;

- opracowywanie scenariuszy lekcji,
testów i materiałów pomocniczych;
uporządkowanie i wzbogacanie
bibliografii dotyczącej scenariuszy i
konspektów lekcji do wykorzystania
na lekcjach

- gromadzenie materiałów związanych
z komputerami i Internetem
przydatnych w pracy nauczyciela
polonisty;

na bieżąco

- wykaz pozycji
filmowych i kaset
magnetofonowych

- dyskietki z
plikami
zawierającymi
uporządkowane
materiały
dydaktyczne

- wykaz tytułów
programów
komputerowych
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- wykorzystanie serwisów
edukacyjnych do wymiany poglądów i
materiałów polonistycznych i
dydaktycznych.

- systematyczne zapoznawanie się z
ofertą wydawniczą

na bieżąco

8.

Współpraca ze
strukturami
samorządowymi i
organizacjami
środowiskowymi
związanymi z
oświatą.

- nawiązanie współpracy z redakcją

lokalnego czasopisma

- udział w spotkaniach i pracach
lokalnej placówki koła ZNP

- wycieczki z uczniami do urzędu
gminy

na bieżąco

na bieżąco

zgodnie z
terminami w

planach
wychowaw

czych

- notatki,
poświadczenia

9.

Samodzielne
rozwijanie wiedzy
na temat prawa
oświatowego,
organizacji
placówek
oświatowych,
reformy oświaty

- analiza aktualnych przepisów prawa
oświatowego dotyczących reformy
oświaty;

- regularna lektura publikacji w
Internecie Ministerstwa Oświaty i
serwisach edukacyjnych;

- przypomnienie przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy
właściwych dla szkoły

na bieżąco

na bieżąco

IX,X 2001

- rejestr
przyswojonych
aktów prawa
oświatowego

10. Projekt
sprawozdania

- opis, relacja z realizacji
zatwierdzonego planu rozwoju

V 2004 - sprawozdanie z
realizacji planu
rozwoju

Sfera rozwoju zawodowego
II. OSOBISTA

LP DZIAŁANIA FORMA /METODA TERMIN UDOKUMENTOWANIE

1.

Wstępna ocena
własnych
umiejętności,
poziomu
dydaktycznego,
intelektualnego

- uświadomienie sobie własnych
niedoskonałości pracy w szkole
wymagających poprawy;

- złożenie podania o rozpoczęcie
realizacji planu rozwoju
zawodowego;

VIII/IX
2001 r. - plan rozwoju

zawodowego
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2.
Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju.

- gromadzenie dokumentów,
świadectw, zaświadczeń,
programów, scenariuszy, nagrań,
zdjęć itp.

- zapisywanie w kalendarzu-notatniku
wszelkichświadomych działań na
rzecz rozwoju nauczyciela;

cały okres
stażu

- świadectwa,
zaświadczenia,
programy
scenariusze lekcji
itp.

3.

Umożliwienie
uczniom kontaktu z
różnymi formami
kultury.

- indywidualne i klasowe wyjazdy na
imprezy kulturalne (teatr, koncerty,
kino itp.);

- organizowanie seansów kina
objazdowego;

cały okres
stażu

- karty wycieczek

- poświadczenia

4.
Lektura literatury
pięknej.

- indywidualne zakupy;

- korzystanie z zasobów biblioteki
miejskiej i pedagogicznej;

cały okres
stażu

- prowadzenie
rejestru, notatki

5.

Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w
procesie aktywnego
udziału w
wewnątrzszkolnym i
zewnętrznym
doskonaleniu.

- udział w różnych formach
doskonalenia oferowanych przez
nauczycieli;

- udział wKursie kierowników
wycieczek;

- udział w kursach i szkoleniach
organizowanych przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w
Nowym Sączu, m. in. w kursie
Wykorzystanie komputera w
redagowaniu szkolnej gazetki;

cały okres
stażu

2001/2002

2002-2004

2001/2002

- notatki,
sprawozdania

- zaświadczenie

- zaświadczenia

6.
Uzyskanie
dodatkowych
kwalifikacji

- wystosowanie wniosku do organu
prowadzącego szkołę o wydanie
nowego aktu nadania
uwzględniającego uzyskanie
dodatkowych kwalifikacji (zgodnie z
art.9f ust.1 Karty Nauczyciela);

2001/2002 - nowy akt nadania

7.

Samodzielne
studiowanie
literatury
pedagogicznej

- korzystanie z zasobów biblioteki
pedagogicznej;

- lektura prasy pedagogicznej,
polonistycznej i komputerowej;

cały okres
stażu

- wzbogacone
uwagami pliki w
komputerze z
materiałami
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- bieżące studiowanie informacji,
różnych materiałów publikowanych,
w portalach edukacyjnych w
Internecie.

na bieżąco

dydaktycznymi i
notatkami z lektur

8.

Rozwijanie i
doskonalenie
umiejętności
interpersonalnych

- praca nowymi metodami
rozwijającymi umiejętności
interpersonalne zarówno u uczniów
jak i u nauczyciela np.. drama.

- autorefleksja

- ewaluacja i wnioskowanie

na bieżąco

- notatki

9.
Dalsza droga
rozwoju

- podsumowanie pracy w ramach
stażu; zestawienie sukcesów i
porażek, przewidywanie perspektyw
dalszego rozwoju, doskonalenia
swojej osobowości i pracy z
dziećmi;

- uwzględnienie sugestii
wynikających z ewaluacji dyrekcji,
rodziców i uczniów;

V
2003/2004

Sfera rozwoju zawodowego
III. DYDAKTYCZNA

LP DZIAŁANIA FORMA /METODA TERMIN UDOKUMENTOWANIE

1.

Korzystanie z
dorobku innych
nauczycieli i
pedagogów.

- obserwacja zajęć innych nauczycieli;

- udział w lekcjach otwartych
organizowanych przez nauczycieli (
w ramach WDN );

- komunikowanie się poprzez Internet;

na bieżąco

- notatki, pliki w
komputerze

2.

Autoanaliza
mocnych i słabych
stron własnej
działalności
dydaktycznej.

- dokumentacja efektów własnej pracy
z uwzględnieniem opracowanych
narzędzi badań (ewaluacja, pomiar
dydaktyczny);

- analiza wyników sprawdzianu
pisanego przez uczniów kończących
szkołę podstawową i wyciągnięcie
wniosków; ustalenie słabych i
mocnych punktów w realizacji
trzyletniego cyklu kształcenia

koniec roku
szkolnego
2002-2004

V,VI 2002-
IX 2002

- testy, ankiety

- udoskonalony
plan pracy
polonisty na rok
szkolny
2002/2003 i
następne lata
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polonistycznego oraz wzięcie ich
pod uwagę podczas planowania
kolejnego trzyletniego cyklu;

3.

Dzielenie się
własnym
doświadczeniem i
osiągnięciami.

- prowadzenie zajęć otwartych;

- przygotowanie opracowanych
materiałów dydaktycznych ( np.
ciekawe konspekty) do publikacji do
prasy;

- otworzenie w internecie stron www;

1-2 lekcje w
ciągu

jednego roku
szkolnego

2002/2003

- konspekty

- pliki, notatki

4.

Wykorzystywanie w
swojej pracy
technologii
komputerowej i
informacyjnej.

- korzystanie z komputerowych
programów edukacyjnych, internetu,
encyklopedii multimedialnych;

- praca z wykorzystaniem edytora
tekstu, programów graficznych ,
skanera;

na bieżąco
- dyskietki z

zasobami
materiałów
dydaktycznych
jako jeden ze
sposobów
dokumentowania
realizacji planu
rozwoju.

5.
Zdobywanie
dodatkowych
kwalifikacji.

- udział w kursie kwalifikacyjnym na
egzaminatora w OKE;

2003/2004 - zaświadczenie

6.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności
dydaktycznej

- prowadzenie rejestru przeczytanych
pozycji metodycznych i
przedmiotowych;

na bieżąco
- notatki, rejestr

Sfera rozwoju zawodowego
IV. WYCHOWAWCZO-OPIEKU ŃCZA

LP DZIAŁANIA FORMA /METODA TERMIN UDOKUMENTOWANIE

1.

Organizacja pracy w
nowym roku
szkolnym w sferze
wychowawczej.

- zapoznanie z programem
wychowawczym szkoły i określenie
zadań wychowawcy;

- opracowanie planu spotkań z
rodzicami, imprez klasowych;

- poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków;

początek
każdego
roku
szkolnego

na bieżąco

- opracowany plan
wychowawczy na
każdy rok szkolny

2.
Współpraca z
rodzicami

- spotkania i pedagogizacja rodziców
według przyjętego planu spotkań z

podczas
pierwszych

- lista z podpisami
rodziców
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rodzicami;

- tradycyjny udział rodziców w
organizacji i uczestnictwie w
imprezach klasowych jak wycieczki,
wieczorki, wyjazdy na basen...;

w roku szk.
spotkań z
rodzicami

3.

Wiedza z
wybranych
zagadnień
psychologii,
pedagogiki i
dydaktyki oraz
ogólnych
problemów
oświatowych

- lektura czasopism związanych z
tematyką pedagogiczną i
dydaktyczną, np.Wychowawca
(prenumerata),Nowa Polszczyzna,
Forum Humanistów;

na bieżąco - notatki z lektury,
bogacenie wiedzy
pedagogicznej i
dydaktycznej

4.
Poznanie sytuacji
rodzinnej
wychowanków

- wywiad środowiskowy na bieżąco
- znajomość

warunków
socjalno -
materialnych
uczniów.

5.

Współpraca z
pedagogiem
szkolnym w
zakresie spraw
wychowawczych.

- [kontakty z pedagogiem szkolnym]

- kierowanie na badania i zajęcia
psychopedagogiczne uczniów z
objawami dysleksji i z trudnościami
w nauce;

w
zależności
od potrzeb

- poświadczenia

6. Edukacja regionalna

- popularyzacja turystyki pieszej i
uwrażliwienie na piękno lokalnego
krajobrazu oraz poznanie pomników
pamięci narodowej;

- zapoznanie uczniów z
zagadnieniami związanymi z
językiem regionu, gwarą i
nazewnictwem;

na bieżąco
(1

wycieczka
w półroczu)

wg ustaleń

- karty wycieczek

- realizacjaścieżki
regionalnej,
scenariusz zajęć

7.
Edukacja
samorządowa

- wizyta w urzędzie gminy, spotkanie
z wójtem, poznanie instytucji
administracyjnej funkcjonującej w
Kamienicy;

III 2002 r.
- poświadczenie

8.
Godziny
wychowawcze

- przeprowadzenie ankiety wśród
rodziców i dzieci: „Jakie problemy

początek
roku - egzemplarz
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chcieliby Państwo (chcielibyście
dzieci), aby nauczyciel omówił na
lekcjach wychowawczych”;

szkolnego
2001-2004

ankiety oraz jej
wyniki

9.
Lekcje pokazowe z
udziałem rodziców

- przeprowadzenie (nażyczenie
rodziców) lekcji pokazowych z ich
udziałem;

- przygotowanie przedstawień
teatralnych i prezentacja na
spotkaniach z rodzicami;

wg ustaleń z
rodzicami

- sprawozdania,
fotografie

10.
Prezentacja klasy
poza własnym
środowiskiem

- nawiązanie więzi partnerskich
między wychowankami a uczniami -
rówieśnikami z sąsiedniej szkoły
(np. Zasadne);

w ciągu
roku

- poświadczenie

11.

Uczestnictwo wraz z
uczniami w różnych
formach kultury
(teatr, koncert, kino)

- łączenie wycieczek
wypoczynkowych z udziałem w
imprezach kulturalnych,
spektaklach, koncertach itp.;

w ciągu
roku


