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„Wymagajcie od siebie
nawet,

gdyby nikt od was nie
wymagał”.
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PROGRAM DOSKONALENIA SWOJEJ PRACY.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA MAIANOWANEGO
•  podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
•  uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe;
•  udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności służące

własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony.

Rozwój zawodowy zakładany w nowej Karcie Nauczyciela, u uszczegółowiony
w rozporządzeniu MEN z 3 sierpnia 2000 r. nakład na nauczyciela mianowanego, starającego się
o kolejny stopień awansu, szereg zadań  do wykonania w czasie trwania stażu.

Kompetentny nauczyciel nie działa „po omacku”, ale zawsze planuję swoją pracę. W moim
programie doskonalenia założyłam zrealizowanie tych zadań, które, dzięki moim osiągnięciom,
umiejętnościom pedagogicznych, wychowawczym i predyspozycjom, dobrze wykonam,
a zrealizowanie ich procentować będzie podniesieniem jakości mojej pracy, a związku z tym i szkoły.

Założenia programu

Stać się dobrym nauczycielem to zasadniczy, perspektywiczny cel każdego, kto obiera
karierę nauczycielską. Osiągnięcie tego celu wymaga różnego rodzaju kwalifikacji, obejmujących
wiedzę i umiejętności z zakresu danego przedmiotu, metod kształcenia oraz psychologii uczenia się
i nauczania.

Stać się dobrym nauczycielem to tak że mój zasadniczy cel.
Przedstawione kierunki mojego rozwoju dają podstawy by sądzić, że staję się i będę się stawała coraz
lepszym dydaktykiem.

Nauczyciel to także wychowawca i opiekun grupy uczniów tworzących klasę. Kierunkiem
moich oddziaływań była integracja uczniów w nowej klasie, której jestem wychowawczynią. Włączenie
do tych oddziaływań wychowawczych rodziców, dało dużą szansę osiągnięcia sukcesu.

Nauczyciel jest wreszcie mniej lub bardziej doświadczonym kolegą dla innych nauczycieli.
Podzielenie się swoją wiedzą jest rzeczą naturalną, która jednocześnie daje satysfakcję.

Cele szczegółowe.

Praca wychowawcza:

•  Znajomość problemów zespołu klasowego, warunków domowych,
udzielana pomoc w tym zakresie (znam swoich uczniów i rodziców).

•  Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami z pozostałymi nauczycielami,
pedagogiem szkolnym, a także rodzicami.

•  Egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego.
•  Podejmowanie działań integrujących zespół klasowy.



•   Zaangażowanie w tworzenie programu wychowawczego szkoły oraz jego
realizacji.

•  Animacja działań wychowawczych na terenie szkoły.
•  Prowadzenie dokumentacji problemów wychowawczych.

Praca dydaktyczna:

•  Prawidłowa realizacja program nauczania zgodnie z przyjętym planem
wynikowym (rozkładami materiału)

•  Realizacja  i modernizacja ścieżek międzyprzedmiotowych.
•  Umiejętność wprowadzania modyfikacji, i dopasowywania metody działania

do zmieniających się sytuacji.
•  Stosowanie metod w czasie zajęć w zależności od celów lekcji, możliwości

uczniów, posiadanych środków.
•  Poszukiwanie nowości (formy, metody, rozwiązania organizacyjne).
•  Wykazywanie się pomysłowością i oryginalnością.
•  Modyfikacja programów nauczania -dostosowanie do warunków szkolnych.
•  Umiejętność oceniam pracy uczniów.
•  Aktywizowanie uczniów, budzenie zainteresowania swoimi przedmiotami.
•  Sposoby pracy zarówno z uczniami zdolnymi jak i słabymi.
•  Opracowanie  własnych środków i materiałów niezbędnych do realizacji

jednostki lekcyjnej.
•  Współpraca z nauczycielami, prowadzenie konsultacji w celu wymiany

doświadczeń.

Warsztat pracy oraz doskonalenie, dokształcanie się:

•  Poszerzanie wiedzy przedmiotowej.
•  Znajomość zakres nauczanego przedmiotu (program, podręcznik, materiały

metodyczne, pomoce).
•  Posiadanie i umiejętność wykorzystania wiedzy fachowo-przedmiotowej.
•  Aktywny udział w systematycznym doposażeniu  i funkcjonowaniu pracowni

techniczno-informatycznej.
•  Dbałość o efektowną ekspozycję prac uczniów.
•  Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz innych zebraniach,

zespołach.
•  Uczestniczenie w formach doskonalenia i dzielenia się swoją wiedzą

z innymi.
•  Znajomość literatury fachowej.
•  Aktywność w WDN.
•  Prowadzenie zajęć otwartych oraz lekcji koleżeńskich.
•  Ciągłe wzbogacanie swojego warsztatu pracy.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem, praca społeczna:

•  Umiejętność planowania współpracy z rodzicami w oparciu o znajomość
potrzeb (diagnoza).

•  Współpraca z trójką klasową.
•  Systematyczność w kontaktach z rodzicami indywidualnie  i zespołowo.
•  Znajomość oczekiwań rodziców.
•  Wspieranie rodziców w oddziaływaniach wychowawczych
•  Znajomość środowiska lokalnego i systematyczna współpraca
•  Zaangażowanie w pracę społeczną, w życie klasy i szkoły.

Dyscyplina pracy oraz jej dokumentowanie:



•  Terminowość i rzetelność w  opracowaniu  planów, sprawozdań oraz innych
działaniach.

•  Prawidłowość i systematyczność w prowadzeniu dokumentacji.

Monitorowanie postępów uczniów:

•  Regularność  oceniania i rejestrowania  ocen.
•  Precyzyjność i systematyczność w  informowaniu rodziców o postępach ich

dzieci.
•  Stosowanie jasnej kryteria ocen.

Umiejętności organizacyjne i planistyczne:

•  Pracuję w oparciu o plany
•  Lekcje i inne zajęcia mają jasno sprecyzowane cele i zadania.
•  Planowanie działań z wystarczającym wyprzedzeniem spełniającym

wymagania realizowanych projektów.

Zaangażowanie w tworzenie aktywnej postawy ucznia:

•  Umiejętność wywoływania zainteresowania procesem uczenia się przez
ucznia.

•  Nagradzanie samodzielności w działaniu i myśleniu ucznia.
•  Zachęcanie do współpracy.
•  Rozwijanie talentów uczniów
•  Stwarzanie klimatu zaangażowania  i uczucia zadowolenia.

Harmonogram realizacji programu doskonalenia swojej pracy

ROK SZKOLNY 2001/2002

LP Zadania Formy realizacji Czas realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego

dotycząca awansu zawodowego na
stopień nauczyciela zawodowego

- czytanie i analiza aktów
prawnych i prawa oświatowego

- udział w seminarium „Prawo
oświatowe w pracy
nauczyciela”.

-wrzesień 2001 r.

-rok szkolny
2001/2002

2. Zapoznanie się z materiałami
publikowanymi na stronach
internetowych CODN, MENiS i portalu
Eduusek

-śledzenie zmian na stronach
internetowych

- na bieżąco

3. Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego, gromadzenie
dokumentacji, zaświadczeń,
dyplomów, scenariuszy, zdjęć

- wydruk materiałów
- dokumentacja fotograficzna
- sprawozdania

- czas trwania
stażu

4. Samodzielne studiowanie literatury
pedagogicznej, metodycznej oraz
przedmiotowej

- czytanie literatury, czasopism

-śledzenie nowości wydawniczych

- na bieżąco



5. Doskonalenie metod pracy.
-uczestniczenie w zajęciach
warsztatowych  „Metody
aktywizuj ące”.

-prowadzenie lekcji  z
wykorzystaniem poznanych metod

-rok szkolny
2001/2002

6. 
Uczestniczenie w radach
szkoleniowych odbywających się na
terenie Gimnazjum nr 1 w Kętach.

-udział w radach szkoleniowych
-na bieżąco

7. 
Doskonalenie wiedzy i umiejętności
poprzez udział w różnych formach
doskonalenia zewnętrznego.

- ukończenie programu dla
nauczycieli „INTEL. Nauczanie
ku przyszło ści”.

- podjęcie szkolenia INT-C w
ramach programu „Internet w
każdym gimnazjum”.

- rok szkolny
2001/2002

- rok szkolny
2001/2002

8. Wymiana poglądów i doświadczeń
dotyczących pracy zawodowej

-dzielę się wiedzą,
umiejętnościami z nauczycielami
naszej szkoły

- na bieżąco

9. Organizowanie pracy wychowawcy
klasowego powierzonych zespołach
(klasa III G i IE)

- -sprawowanie opieki nad
zespołami

- 2001/2002

10. Rozpoznanie i rozwiązywanie
problemów uczniów.

-pisanie opinii sądowych
współpraca z kuratorem sądowym
do spraw nieletnich

- 2001/2002

11. Współpraca  z rodzicami - włączam rodziców i nauczycieli
do organizowania klasowych,
szkolnych i pozaszkolnych imprez:
kiermasze, Dni Otwarte, festyny)

-na bieżąco

12. Oprawa graficzna i artystyczna
uroczystości szkolnych

-dbałość o estetyczny wygląd
powierzonych klas, korytarza,
gablot.
 - projektowanie dyplomów,
zaproszeń

-na bieżąco

ROK SZKOLNY 2002/2003



lp Zadanie Forma realizacji Czas realizacji
1. Analiza zmian w przepisach prawa

oświatowego dotycząca awansu
zawodowego na stopień nauczyciela
dyplomowanego

- właściwie interpretuję prawo
oświatowe i podstawowe akta prawne

-wrzesień 2002 r.

2. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
zawodowych umożliwiających poszerzenie
działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych związanych z potrzebami
szkoły

-podjęcie i ukończenie studiów
podyplomowych zgodnych z
zapotrzebowaniem szkoły

2002/2003

3. Dostosowanie programów nauczania- do
zmieniających się warunków i potrzeb
szkoły

-dostosowanie programu informatyki
do nowych wymagań i nowego
przedmiotu technika.

2002/2003

4. Podjęcie szkolenia umożliwiającego
prawidłowe pełnienie funkcji opiekuna
stażu

-lepsze pełnienie funkcji opiekuna
nauczycielki stażystki

- 2002/2003

5. Opracowanie nowej metody oceniania na
lekcjach plastyki zwiększającej
zaangażowanie ucznia.

-oceniam systematycznie, stosując
różnorodne formy obiektywnego
oceniania uczniów  wg wcześniej
określonych kryteriów
uwzględniających  podział na
wiadomości konieczne, podstawowe,
rozrzedzające, dopełniające i
wykraczające oraz punktację

- na bieżąco

6. Uczestnictwo w pracach zespołu
wychowawców oraz zespołu
humanistycznego.

-członek zespołu humanistycznego
- członek zespołu wychowawców - 2002/2003

7. Kreatywność nauczyciela, planowanie       i
nowatorskie  realizowanie lekcji i zajęć
pozalekcyjnych

-prowadzę zajęcia pozalekcyjne – koło
plastyczne, plenery malarskie

-2002/2003

8. Pełnienie funkcji przewodniczącej komisji
egzaminacyjnej (oddział w Witkowicach)

- przewodnicząca egzaminu
gimnazjalnego

maj 2003 r.

9. Udział w konferencjach metodycznych,
warsztatach seminariach.

- udział w formach doskonalenia
zawodowego

-na bieżąco

10. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
nauczycieli

-współuczestniczę w opracowaniu
program szkoleń WDN
- prowadzę szkolenia Rady
Pedagogicznej

-od 2001 r.

-wg potrzeb
11. -Umiejętność wspierania i motywowania

ucznia do pracy
-stosuję różnorodne metody
nauczania
-stwarzam ciekawe sytuacje
dydaktyczne
- uczniowie osiągają coraz lepsze
wyniki swojej pracy

- na bieżąco

12. Pomoc uczniom w przygotowaniu do
konkursów

- liczny udział uczniów w konkursach
plastycznych

-na bieżąco

13. Troska o estetykę klasy, korytarza, gablot.
Oprawa graficzna dokumentacji szkolnej

-dbałość o estetyczny wygląd
korytarza, gablot, uroczystości
szkolnych
- projektowanie i wydruk dyplomów,
zaproszeń.

-na bieżąco

14. Udział w  przedsięwzięciach mających na
celu pozyskanie sponsorów i pieniędzy na
potrzeby szkoły

- udział w akcji –„Komputery za
tonery”.

2001/2002


