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Termin rozpoczęcia stażu:   1 września 2003

Okres stażu:                         2 lata 9 miesięcy

Termin zakończenia stażu:  31 maj 2006

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 7.  września 1991 r. O systemie oświaty ( z późniejszymi

zmianami) Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz 329

2. Ustawa z dn. 26. stycznia 1982 – Karta  Nauczyciela ( z późniejszymi

zmianami ) Dz. U. Z 1997 r. Nr 56, poz 357, z 1998 r. Nr 106, poz 668 i Nr 162, poz

1118, z 2000 r. Nr 12, poz 136 i Nr 19, poz 239

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 maja

2002 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia

awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. Z 2002 r. Nr 82, poz 744

Opracowany plan uwzględnia program i specyfikę szkoły, której misją jest:

Wspieranie rozwoju ucznia w jego pozytywnym działaniu.

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących
podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w
zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.



WYMAGANIA:

§ 5 ust. 2 pkt.1

Opracowywanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz

doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym

wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej.

Lp.           Zadania i formy realizacji           Termin Formy dokument

1.
Opracowanie i realizacja programu
nauczania indywidualnego z języka
niemieckiego

wrzesień 2003
rok szkolny
2003/2004

program
nauczania
indywidualnego,
sprawozdanie z
realizacji NI

2.

Opracowanie i realizacja programu
„ Młody Europejczyk” w ramach Koła
Europejskiego

wrzesień 2003
rok szkolny
2003/2004

program,
sprawozdanie z
działalności koła

3. Korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych, encyklopedii
multimedialnych

okres stażu notatki, przykłady
wykorzystania w
praktyce na
lekcjach j.
niemieckiego lub
godz.
wychowawczej

4. Tworzenie na komputerze materiałów
edukacyjnych, opracowywanie testów itp.

okres stażu przykłady testów

5. Wyszukiwanie w Internecie informacji
dotyczących oświaty

okres stażu adresy stron
www, notatki –
przykłady
wykorzystania w
praktyce



§ 5 ust. 2 pkt. 2

 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi

pracownikami szkoły.

Lp.        Zadania i formy realizacji          Termin Formy dokument

1.

Aktywna praca w zespole

przedmiotowym

okres stażu plan pracy zespołu

przedmiotowego,

potwierdzenie

przewodniczącego

zespołu, notatki

2. Prowadzenie zajęć otwartych; język

niemiecki, godzina wychowawcza dla

nauczycieli języka niemieckiego oraz

nauczycieli wychowawców

okres stażu przykładowe

konspekty

karty obserwacji

lekcji, wnioski,

spostrzeżenia

nauczycieli

3. Przygotowanie zajęć otwartych w formie

hospitacji diagnozującej

1 w semestrze konspekty, wnioski

pohospitacyjne

4. Pomoc nauczycielom

nowozatrudnionym w organizacji pracy

wg potrzeb potwierdzenie N

5. Pomoc w organizacji obchodów Dni

Języków Obcych oraz Dni Unii

Europejskiej

wrzesień 2003, 2004,

2005

maj 2004, 2005, 2006

scenariusz

obchodów, zdjęcia



§ 5 ust. 2 pkt. 3 a   

Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z

oświatą, pomocą  społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.        Zadania i formy realizacji        Termin Formy dokument

1. Opracowanie i realizacja programu

nauczania do języka niemieckiego dla

klas III szkoły podstawowej

sierpień 2003 program

2. Opracowanie kart pracy dla uczniów klas

III szkoły podstawowej

rok szkolny 2003 /

2004

przykładowe karty

pracy

3. Opracowanie i realizacja programu

wychowawczego „ Ja w klasie IV, V,

VI” dla klasy IV ( zespół trudny

wychowawczo ) oraz w kolejnych latach

( klasa V, VI )

wrzesień 2003 – maj

2006

 program

wychowawczy,

przykładowe

konspekty zajęć

wychowawczych

tabele

socjometryczne,

prace uczniów



§ 5 ust. 2 pkt. 3 b

Opracowanie co najmniej 2 publikacji: referatów lub  innych materiałów

związanych z wykonywaną pracą, opublikowanie ich, wygłoszenie lub

popularyzacja w innej formie.

Lp.        Zadania i formy realizacji           Termin Formy dokument

1. Opublikowanie Planu Rozwoju

Zawodowego

wrzesień 2003 adres www, data

publikacji

2. Publikacja artykułów okres stażu  artykuły,

zaświadczenie

potwierdzające

publikację

3. Wygłoszenie referatu na konferencji

szkoleniowej

okres stażu  referat, wpis w

protokole



§ 5 ust. 2 pkt.  3 c

Prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i

kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym

doskonaleniem zawodowym

Lp.            Zadania i formy realizacji       Termin Formy dokument

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela

kontraktowego uzupełniającego staż

grudzień - maj

2003 / 2004

przykładowe

konspekty, wnioski z

obserwacji zajęć

2. Obserwacja zajęć nauczyciela

kontraktowego

grudzień – maj

2003 / 2004

przykładowe

konspekty, wnioski z

obserwacji zajęć

3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

dla Rady Pedagogicznej

II i III rok

stażu

materiały

szkoleniowe, kopia

protokołu z

posiedzenia RP



§ 5 ust. 2 pkt. 3 d

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub

innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej

lub postępowania w sprawach nieletnich.

Lp.            Zadania i formy realizacji         Termin Formy dokument

1. Współpraca z Fundacją „ Z Ufnością w

Trzecie Tysiąclecie”

okres stażu potwierdzenie z

Fundacji

2. Współpraca – Szkolny Klub Europejski,

powołanie Klubu na terenie szkoły,

nawiązanie współpracy z innymi klubami

2003 / 2004 notatki

3. Współpraca z Instytutem Goethego w

Krakowie

okres stażu potwierdzenie,

inne materiały

świadczące o

współpracy

4.
Współpraca z Regionalnym Centrum

Integracji Europejskiej, pozyskiwanie

materiałów dydaktycznych do prowadzenia

zajęć w ramach Koła Europejskiego

rok szkolny

2003 / 2004

potwierdzenie

RCIE,

potwierdzenie

dyrektora szkoły



§ 5 ust. 2. pkt. 3 g

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiaj ących

poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych

lub innych związanych z działalnością szkoły.

Lp.           Zadania i formy realizacji          Termin Formy dokument

1. Udział w różnych formach doskonalenia

zawodowego organizowanych przez ośrodki

szkoleniowe

okres stażu zaświadczenia

2. Udział w konferencjach metodycznych i

szkoleniowych radach pedagogicznych

okres stażu zaświadczenia,

notatki, protokoły

3. Samokształcenie – studiowanie literatury

pedagogicznej

okres stażu notatki, przykłady

wykorzystania

literatury w pracy

4.
Podjęcie studiów podyplomowych –

edukator

okres stażu kopia dyplomu

ukończenia

studiów

podyplomowych



§ 5 ust. 2. pkt 3 h

Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na

rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub

uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp.             Zadania i formy realizacji      Termin Formy dokument

1. Opieka nad uczniami biorącymi udział w

konkursach

okres stażu Sprawozdanie,

prace uczniów

2.
Udział w Akcji WOŚP okres stażu potwierdzenie z

UM

3. Pozyskiwanie sponsorów – Inter Nationes,

pomoce dydaktyczne do nauki języka

niemieckiego

okres stażu potwierdzenie

dyrektora szkoły

4. Warsztaty dla rodziców – „ Jak uniknąć

niepowodzeń szkolnych „ ( inne wg potrzeb)

wrzesień 2003

okres stażu – wg

potrzeb

protokół z

zebrania z

rodzicami,

scenariusz

warsztatów

5. Pozyskiwanie używanych podręczników dla

uczniów z rodzin o niskim statusie

materialnym

wrzesień

2003,2004, 2005

potwierdzenie

pedagoga



§5 ust.  2 pkt.4

Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i

innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły

Lp.            Zadania i formy realizacji    Termin Formy dokument

1. Opis i analiza co najmniej dwóch

przypadków rozpoznawania i rozwiązywania

problemów edukacyjnych, wychowawczych

okres stażu opis

Opracowanie: mgr Aneta Zakrzewska

                         ...................................


