
Plan rozwoju zawodowego Urszuli Kulig – Cybowskiej nauczyciela PSM I i II st. Im. Fr. Chopina w Olsztynie
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Lp. Sfera rozwoju
zawodowego

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

I Organizacyjna 1 Poznanie procedury awansu
zawodowego

1. Oddanie z prośbą o akceptację
wniosku o rozpoczęcie stażu

2. Analiza przepisów prawa
oświatowego dotycząca awansu
zawodowego ( ustawa
rozporządzenie, literatura
fachowa )

Poprawnie
sformułowany
wniosek
o rozpoczęcie stażu

1. Stała współpraca z Centrum
Kultury Muzycznej w Olsztynie

Cały okres
stażu

Zaświadczenie2. Aktywna i systematyczna
współpraca ze strukturami
samorządowymi
i innymi organizacjami

2. Współorganizator Regionalnego
Konkursu Improwizacyjnego
„Dis”

3. współorganizator Regionalnego
Konkursu Solfeżowego

IX 2002r.

I 2003

Zaświadczenie

Jacek



3. Współpraca ze SPAM

4. Stała współpraca z Wyższym
Seminarium Duchownym w
Olsztynie

Do
ustalenia z
kierownic-
twem
SPAM.

W okresie
stażu.

Zaświadczenie

Zaświadczenie

3. Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju

Gromadzenie dokumentów,
świadectw, zaświadczeń, programów,
zdjęć itp.

Cały okres
stażu

Zebrane dokumenty

4. Przygotowanie projektu
sprawozdania

Opis realizacji planu rozwoju 30.V.2003 Sprawozdanie z
realizacji rozwoju
zawodowego

Jacek



II Osobista 1. Wstępna ocena własnych
umiejętności i zaplanowanie
ich dalszego rozwoju

Autorefleksja IX – X
2002

Samodzielnie
sporządzona analiza
kompetencji

2. Obserwacja i analiza
możliwości uczniów

Zbieranie informacji i interpretacja
ich wg własnych umiejętności
i doświadczeń

Cały okres
stażu

Analiza i wnioski
rozwoju
dydaktyczno –
wychowawczego
uczniów

1. Udział w organizowanych przez
szkołę sesjach, seminariach,
wykładach, lekcjach otwartych

Cały okres
stażu

Zaświadczenie3. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności
( wewnątrzszkolne
i zewnętrzne doskonalenie
zawodowe ) 5. Zamiar ukończenia studiów

podyplomowych „Zarządzanie
Oświatą”

III 2003 Dyplom ukończenia

Jacek

Jacek



1. Udział uczniów w koncertach
organizowanych przez szkołę

i przez nauczyciela dla
środowiska szkolnego
i pozaszkolnego

Cały okres
stażu

Zaświadczenie

2.udział nauczyciela w roli
akompaniatora w koncertach
i konkursach szkolnych i
pozaszkolnych

Cały okres
stażu

Zaświadczenie

4. Uczestnictwo w koncertach

3 Udział zespołu kameralnego w
Regionalnym Konkursie Zespołów
Kameralnych w Gdańsku

4. Organizacja koncertów na rzecz
środowiska lokalnego.

I 2003r.

Cały okres
stażu

Zaświadczenie

5. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem

1. Dwie publikacje

2. lekcje otwarte dla nauczycieli
stażystów

V 2003

W okresie
stażu

Zaświadczenie

Jacek

Jacek



6. Określenie dalszej formy
rozwoju

Wnioski do dalszej pracy Ostatnie
miesiące
stażu

Pisemna analiza tego
punktu

7. Praca nad własnym aparatem
wykonawczym

-Systematycznećwiczenie utworów
przerabianych z uczniami oraz
akompaniamenty

Cały okres
stażu

Realizacja siebie
jako akompaniatora
w praktyce

III Dydaktyczna 1. 1. wykorzystanie technologii
komputerowej i
informatycznej w pracy
pedagogicznej

1. Korzystanie programów przy
gromadzeniu i opisywaniu
wszelkich materiałów w okresie
stażu

2. Nagranie płyty CD z zestawem
ćwiczeń na Regionalny konkurs
solfeżowym.

Na bieżąco Zgromadzone i
opisane
materiały
zawarte w teczce

Płyta CD

Jacek

Jacek



2.

3. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej

- aktywny udział we wszystkich
formach doskonalenia.

- Przygotowanie uczniów do
Regionalnego Konkursu
Solfeżowego

- Nieodpłatne przygotowanie
uczniów(dwóch) do dyplomu
fortepianu głównego PSM I st.

- Nieodpłatne prowadzenie wraz z
innym nauczycielem tria
fortepianowego i przygotowanie
go do Konkursu Zespołów
Kamerralnych w Gdańsku

Na bieżąco Zaświadczenie

Jacek




1. Doskonalenie własnych
metod w kontaktach
z rodzicami

Kontakty z rodzicami Na bieżąco Wnioski pisemne
nauczyciela z tych
kontaktów

IV Wychowawczo -
opiekuńcza

2. Pogłębienie wiedzy i
umiejętności w zakresie
zaspokojenia potrzeb
wychowawczych uczniów

- ukierunkowane rozmowy
z uczniami

- rozmowy z innymi nauczycielami
uczącymi tych uczniów

- dostosowywanie własnych
wymogów do możliwości
czasowych uczniów

- praca nad dobrą i przyjazna
atmosferą miedzy nauczycielem
i wychowankami

Na bieżąco Pisemna analiza
własnych
doświadczeń




