PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
DANE OSOBOWE:
Nazwisko i imię:
Posiadane kwalifikacje:

Borsa Michał
magister wychowania fizycznego

Nauczany przedmiot:
Posiadany stopień awansu zawodowego:
Cel:

wychowanie fizyczne
nauczyciel mianowany

awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu:

01.IX-2000 – 31.05-2003

Borsa Michał

Cel główny
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Doskonalenie warsztatu pracy

Poznanie poziomu sprawności
uczniów w różnych klasach
Usprawnienie pracy

 Opracowanie kryteriów ocen z wychowania
fizycznego
 opracowanie wyników testów sprawności
fizycznej, analiza przy pomocy arkusza
kalkulacyjnego

Wg terminów testów i
sprawdzianów

 opracowanie szablonów dokumentów

wychowawczej, organizacji imprez

wychowawczych, protokołów gier

szkolnych

zespołowych przy pomocy edytora tekstu

Wykorzystanie technologii

IX 2001

X 2001

 przygotowanie szablonu arkusza

komputerowej w pracy

kalkulacyjnego dokonującego statystyk ocen

wychowawczej

semestralnych i rocznych w klasach

IV 2003
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Cel główny
Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki szkolne
 opracowanie i przygotowanie układów i figur
Propagowanie i popularyzacja

tanecznych poloneza i krakowiaka z okazji

tańców narodowych

Młodzieżowego Forum Samorządowego szkół

III 2001

powiatu dąbrowskiego
 opracowanie i przygotowanie układu tanecznogimnastycznego na uroczystość obchodów 80Zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości rocznicowych szkoły

lecia istnienia szkoły
 pomoc w przygotowaniu inscenizacji „żywej

IX-X 2001

dekoracji” na uroczystości rocznicowe
 współpraca przy projektowaniu zaproszenia na
uroczystości obchodów 80-lecia
 redagowanie i aktualizacja gazetki olimpijskiej

Propagowanie idei olimpijskiej,

na temat igrzysk olimpijskich Sydney 2000

przybliżenie dyscyplin olimpijskich  przedstawianie osiągnięć polskich sportowców

IX 2000

na olimpiadzie
Promowanie placówki szkolnej na
terenie powiatu

 Współpraca w przygotowaniu folderu
reklamowego szkoły

III 2003
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 przygotowanie projektu graficznego teczki
„ofertowej” szkoły w programie graficznym
 przygotowanie i organizacja turnieju piłki

II 2003

siatkowej szkół gimnazjalnych z terenu
powiatu
Kreowanie prawidłowych postaw
prozdrowotnych, umiejętności
pracy w zespole, wyrobienie
zasady „fair play”

 przygotowanie i organizacja zawodów
międzyszkolnych w piłce siatkowej,
 przygotowanie i organizacja zawodów
międzyszkolnych w piłce koszykowej,
 pomoc w organizacji zawodów w piłce nożnej
halowej,

wg kalendarza imprez

 przygotowanie i organizacja zawodów
wewnątrzszkolnych w piłce siatkowej,
 pomoc w organizacji corocznej imprezy
„Biegu Sokoła” organizowanym przez
Dąbrowski Dom Kultury,
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Cel główny
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz
podniesieniu jakości pracy szkoły
Podniesienie kwalifikacji zawodowych i
zdobycie uprawnień do nauczania
drugiego przedmiotu
Poznanie nowych metod i trendów w pracy
nauczyciela WF

 rozpoczęcie i ukończenie studiów
podyplomowych „Informatyka w szkole”

IX 2001 – X 2002

 udział w lekcjach otwartych organizowanych
przez metodyka wychowania fizycznego oraz
innych nauczycieli WF
 samodoskonalenie poprzez studiowanie
literatury i czasopism związanych z
przedmiotem wychowanie fizyczne, (m. in.

Podniesienie poziomu wiedzy na temat
wychowania fizycznego, edukacji
prozdrowotnej i informatyki

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Lider),
informatyka (m. in. PC World Komputer,
Komputer Świat)

cały okres stażu

 spotkania z nauczycielami wf i informatyki
innych szkół
 udział i przewodniczenie w posiedzeniach
Komisji WF, omawianie problemów,
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 wykorzystanie zasobów sieci internetowej do
pozyskiwania nowych materiałów
doskonalących warsztat pracy
 wykorzystanie poczty elektronicznej e-mail do
wymiany materiałów, doświadczeń i
nawiązywania kontaktów z nauczycielami
 wymiana doświadczeń i wspólne
Poznanie nowych rozwiązań problemów i
zadań z informatyki

rozwiązywanie problemów z informatyki z
nauczycielami przedmiotu.

cały okres stażu

 studiowanie literatury informatycznej
dotyczących programów komputerowych

Opracował mgr Michał Borsa
nauczyciel WF i Technologii Informacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym
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