
           PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
                            OD 1 WRZEŚNIA 2000 r.
                                    DO 31 MAJA 2003 r.

                                    NA STOPIEŃ
                NAUCZYCIELA  DYPLOMOWANEGO



Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego Zatwierdzenie planu

Mgr Teresa Stolf  Nauczyciel dyplomowany

                                               ZADANIA
    Sfera
Działalności

Lp.      Forma zadania              Sposób realizacji Termin realizacji     Dowody
o realizacji

ORGANIZACYJNA 1. Poznanie procedury
awansu zawodowego

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

VIII / IX 2000 Poprawnie
sformułowany
wniosek o rozpoczęcie
stażu, wszczęcie
postępowania, plan
rozwoju zawodowego.

2. Poznanie zasad
funkcjonowania  i
organizacji zadań szkoły.

Analiza dokumentacji: statutu, regulaminów,
wewnątrzszkolnego   systemu oceniania.
Zapoznanie się z dokumentacją szkoły:
Protokołami RP, wytycznymi na rok szkolny,
wewnątrzszkolnym systemem oceniania, prowadzenie
różnych akcji w szkole.

IX/X 2000 Sprawozdania, kopie
zaświadczeń.

3. Udział w pracach szkoły. Współpraca z rodzicami, opieka nad samorządem
szkolnym, SKO, udział w procesie wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli, współudział w tworzeniu
Statutu szkoły.

Do V 2003 r.

4. Opracowanie kryteriów
oceniania z matematyki

Opracowanie kryteriów i zapoznanie uczniów z
poszczególnych klas.
Testowanie przez okres miesiąca i nanoszenie
poprawek.

10.XI. 2001 r.

XII2001 r.

5. Współpraca ze strukturami
samorządowymi

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz środowiska
jolalnego, szkolnego.

2000 - V 2003 r. ``

6. Dokumentowanie  realizacji
planu rozwoju.

Zapisywanie i gromadzenie dokumentów i zaświadczeń
związanych z działaniem na rzecz rozwoju nauczyciela.

Do V2003 r.

7. Organizacja warsztatu pracy. Opracowywanie scenariuszy lekcji, testów i materiałów
pomocniczych, gromadzenie materiałów związanych z
komputerem, i Internetem  przydatnych w pracy

IX 2000 – V 2003 r.



nauczyciela matematyki, systematyczne zapoznawanie
się z ofertą wydawniczą.

8. Samodzielne rozwijanie
wiedzy na temat prawa
oświatowego, reformy
oświaty

Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego
dotyczących reformy oświaty.

IX.2000-V.2003 r. Rejestr przyswojonych
aktów prawa
oświatowego.

9. Przygotowanie projektu
sprawozdania

Opis realizacji planu rozwoju. V. 2003 r. Tekst sprawozdania.

OSOBISTA 1. Wstępna ocena własnych
umiejętności.

Analiza nabytych umiejętności, uświadomienie sobie
własnych niedoskonałości pracy w szkole
wymagających poprawy, złożenie podania o rozwój
zawodowy.

VIII/ IX 2000r. Określenie długości
stażu według potrzeb.

2. Obserwacja i analiza
możliwości ucznia.

Zbieranie informacji o uczniach, analiza ich pracy,
przygotowywanie zestawu ćwiczeń dostosowanych do
tempa pracy i możliwości ucznia, badanie osiągnięć
poprzez testy pomiaru dydaktycznego.

IX 2000 R. – V 2003 r. Kontakty z rodzicami,
wychowawcą w razie
niepowodzeń,
umożliwienie pracy
dodatkowej dla ucznia
słabego i zdolnego.

3. Poszerzenie wiedzy i
umiejętności w procesie
aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym i
zewnątrzszkolnym
doskonaleniu.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej. bieżąca analiza
własnej pracy, ewaluacja lekcji ze strony dyrekcji,
uczniów.

IX. 2000r. – V. 2003r.

4. Uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji.

Kursy kwalifikacyjne przez DODN(związane z pracą
matematyka, obsługi komputera, jak zdobyć awans
zawodowy )

IX.2000r.- V2003r. Zaświadczenia,
świadectwa.

5. Samodzielne studiowanie
literatury pedagogicznej I
przedmiotowej.

korzystanie z gotowych czasopism ( delta, matematyka,
gazeta szkolna ), bieżące studiowanie stron
internetowych.

IX.2000 r.- V.2003r.

6. Dzielenie  się  swoją  wiedzą
I doświadczeniem.

Przekazywanie nowinek internetowych, opracowanie
regulaminu i planu samorządu szkolnego, praca przy
opracowywaniu dokumentów szkolnych, prowadzenie
zajęć otwartych.

IX.00R.-V. 03R.

7. Dalsza droga rozwoju. Podsumowanie pracy w ramach stażu, zestawienie
sukcesów i porażek.

V.03. r.



DYDAKTYCZNA 1. Obserwacja zajęć
prowadzonych przez innych
nauczycieli.

Udział w zajęciach innych nauczycieli, komunikowanie
się przez Internet.

IX.00.r. –V. 03. r.

2. Dzielenie się własnym
doświadczeniem I
osiągnięciami

Przeprowadzenie Rady Pedagogicznej „Jak uzyskać

awans na nauczyciela dyplomowanego „’przygotowanie
własnej publikacji.

W ciągu roku, podczas
trwania stażu.

3. Wykorzystanie technologii
komputerowej i
informacyjnej w pracy
pedagogicznej.

Korzystanie z programów komputerowych na lekcji
matematyki, Internetu, encyklopedii multimedialnych,
tworzenie własnych programów, lekcje z komputerem.

IX.00r.-V.03r.

4. Doskonalenie warsztatu i
metod pracy pedagogicznej.

Udział w warsztatach szkoleniowych, kontakty z innymi
nauczycielami ( wymiana doświadczeń, sprawdzianów,
testów), kontakty z metodykiem.

IX.00r.-V.03r.

WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZA

1. Zapoznanie  się  z  planem
wychowawczym  szkoły.

Wybór obszarów własnej działalności. IX.00r.- IX.02r.

2. Udział w zebraniach
rodziców.

Omawianie problemów wychowawczych i
dydaktycznych,

4 razy w roku.

3. Analiza własnych
postępowań i zachowań
wobec uczniów.

Samoocena, kontrola emocji w sprawach konfliktowych,
przestrzegania zasad oceniania uczniów, wywiązywanie
się z danego słowa wobec uczniów.

IX.00r.-V.03.r.

4. Realizacja zadań
wychowawczych i
opiekuńczych.

Kontakty z wychowawcami, dodatkowe zajęcia w razie
niepowodzeń.

Na semestr każdego
roku szkolnego.

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

Łączenie wycieczek wypoczynkowych z udziałem w
imprezach kulturalnych.

W ciągu każdego roku
szkolnego.


