
PLAN  ROZWOJU  ZAWODOWEGO  NA  STOPIEŃ

NAUCZYCIELA  DYPLOMOWANEGO

 Imię i nazwisko               Małgorzata Rypińska- Urbanowicz
  Nauczany przedmiot        Wychowanie fizyczne

         Nazwa szkoły                   Gimnazjum nr 26
         Adres szkoły                     Szczecin ul Małkowskiego 12

         Posiadane  kwalifikacje – tytuł  magistra z p.p  wychowania
fizycznego, uzyskany  na  Uniwersytecie  Szczecińskim  w  Instytucie
Kultury  Fizycznej  w  1996 r

TERMINARZ
         Data rozpoczęcia stażu  01.09.2001

Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego........................................
Data zakończenia stażu..................................

Sfera rozwoju    Lp.       Zadania            Formy realizacji        Termin         Sposoby
zawodowego                                                                                                  dokumentacji

Organiza-           1.          Poznanie         Analiza przepisów      IX 2001         Poprawnie
cyjna                              procedury        prawa oświatowego                          sformułowanie
                                       awansu            dotyczących awansu                         wniosku o
                                       zawodowego   zawodowego,                                   rozpoczecie
                                                               ustawy,                                              stażu,  plan
                                                                rozporządzenia                                 rozwju zawodo-
                                                                                                                         wego

                          2.         Analiza zasad   Analiza                       IX 2001
                                       funkcjonowa    dokumentacji              VI 2002
                                       i organizacji     statut,program            IX 2002
                                       zadań szkoły    wychowawczy i          VI 2003
                                                                rozwoju szkoły           V 2004



                         3       Uczestnictwo              Współpraca    z                    IX.2001       Protokoły spotkań
                                  w pracach organów      rodzicami wdrazanie           VI.2002       z rodzicami
                                  szkoły związanych       wewnątrzszkolnego                                Indywidualne rozmowy
                                  z realizacją  jej             systemu oceniania               na bieżąco    z rodzicami
                                  funkcji                       Przewodniczenie zespołowi   wg potrzeb  protokoly ze spotkań
                                                                      samokształceniowemu                              Uczestnictwo  w radach
                                                                                                                                        pedagogicznych

                         4       Oprcowanie doku-       Rozkład materiału               IX2001        Zbiór dokumentów
                                  mentacji nauczyciela    z  wf, kryteria ocen            2002             Sporządzenie doku-
                                  wychowawcy, i            przygotowanie   auto-          2003           mentacji
                                  nauczyciela    WF         rskiego  programu
                                                                        wyczowawczego  z
                                                                        rozkładem godzin
                                                                        wychowawczych
                                                                        Program realizowanej           IX2001     dokumentacja wdro-
                                                                        Ścieżki prozdrowotnej          VI2002      żenia międzyprzed-
                                                                                                                                        miotowej ścieżki
                                                                        Autorski  program              2003             Wyciągi z księgi
                                                                        Wychowania komu-                                protokołów
                                                                        nikacyjnego

                         5     Organizacja imprez         Festyny z okazji                 czerwiec      Harmonogramy
                                 szkolnych                       dnia sportu                       2002,03,04     przebiegu imprez,
                                                                                                                                        scenariusze

                         6     Organizacja                     Sporządzenie spisu           wrzesień       Protokoły inwenta-
                                 warsztatu pracy               sprzętu sportowego         2001,02,03     ryzacji
                                                                         uzupełnienie gazetki                             zdjęcia
                                                                         sportowej

                         7     Organizacja imprez          Uczestnictwo w rozgry   wg  harmono  Protokoły, zdjęcia
                                 międzyszkolnych           wkach międzyszkolnych    nogramu

                         8     Organizacja spotkań         Prelekcje z wykorzysta-   wg potrzeb   Protokoły, zdjęcia
                                 z zawodnikami                 niem  technik multi-
                                 różnych dyscyplin           medialnych
                                 sportu

                         9    Dokumentowanie              Gromadzenie                   na bieżąco     Teczka dokumentacj
                               realizacji planu                  dokumentów i
                               rozwoju                              zaświadczeń, zdjęć
                                                                          protokołów



                 1.     Wstępna ocena               Autorefleksja                      IX2001
                         Własnych
                         Umiejętności

                 2.     Poszerzenie wiedzy       Technologia                                            Zaświadczenia
                        i umiejetności                 informatyczna                                         o ukończeniu kursu
                       poznawanie nowych       w edukacji
                       technologii,metod

                 3.    Doskonalenie                 Szkolenia studia                wg potrzeb     Świadectwa
                        zawodowe                      podyplomowe,                                        dyplomy
                                                               kursy

                 4     Obserwacja i                  Zbieranie informacji          na bieząco     Sporządzenie
                        analiza możliwości        o uczniach poprzez                                  bieżącej
                        ucznia                            opinie z Poradni                                       notatki w
                                                               psychologiczno-                                      dzienniku przygo
                                                               pedagogicznej
.                                                              opinie lekarskie                                        towanie oceny
                                                               analiza wyników                                      opisowej
                                                               sprawdzianów                                          karty obserwacji
                                                               kontakty z kuratorem

                 5     Prowadzenie lekcji        Lekcje otwarte dla                                    scenariusze zajęć
                         otwartych                     studentów i n-li

                 6.    Pelnienie dodatko-        Opiekun SKS piłki                                   Protokoły
                        wych funkcji                  siatkowej i LA                                        dzienniki dyplomy
                                                              Przewodnicząca komisji                          programy plany zespołu
                                                              Wnioskowej i zespołu.                            opinie
                                                              Samokształceniowego
                                                              Współorganizator karty
                                                               Rowerowej,opieka nad
                                                               Praktykantami                   2001,02.03
                                                              Członek komisji                                       zaświadczenia
                                                              Inwentaryzacyjnej
                                                               Przewodnicząca  kasy
                                                               Zapomogowo    -
                                                               Pożyczkowej

                 7       Samodzielne              Wymiana doświadczeń        wg potrzeb.  Protokoły spotkań
                         studiowanie                 z innymi nauczycielami                           zespołu samokształ
                         literatury wymiana      uczestniczenie w pracach                         ceniowego,recenzje
                         doświadczeń                zespołu                                                     wybranej literatury,
                         poszukiwanie               samokształceniowego                              artykułów,referatów
                         rozwiązań                    samodzielne studiowanie
                                                             fachowej literatury



                 1 . Zapoznanie się z              Udział w warsztatach                  2001      Plan pracy
                       programem                      poświęconych tworzeniu                           wychowawcy rozkład
                       wychowawczym              planu wychowawczego                             tematów godzin wych.
                       szkoły i określenie
                       zadań nauczyciela
                       wychowawcy

                 2    Poznanie sytuacji             Indywidualne rozmowy               na          Karta obserwacji
                       rodzinnej uczniów            z uczniami i rodzicami             bieżąc      notatki

                 3    Sporządzenie planu          Pedagogizacja                           IX2001    Protokoły z zebrań
                       spotkań z rodzicami        rodziców                                    VI2002    scenariusze przeprowa
                                                                                                                                  dzonych zajęć

                 4    Współpraca z                    Opinie o uczniach                 na bieżąco   Opinie z poradni
                       poradnią psychologiczno-   stwarzających problemy                         psychologiczno-
                       pedagogiczną                    pedagogiczne,badania                              pedagogicznej
                       oraz z pedagogiem                                                                              protokoły z komisji
                       pielęgniarką szkolną                                                                           wychowawczych

                 5    Realizacja zadań               Prowadzenie zajęć SKS         wg harmo-  sprawozdania
                        wychowawczych i             współpraca z pedagogiem   nogramu
                       opiekuńczych                    organizacja imprez klas                            notatki
                                                                 sowych, rozmowy indy-
                                                                 widualne z uczniem

                 6    Działania                         Organizacja wycieczek i         wg potrzeb  Sprawozdania
                        integrujące grupę             wyjść całej klasy                                       plany pracy
                                                                diagnozowanie społe-                                wychowawczej
                                                                czności klasowej                                        ankiety dla uczniów

                 7    Przygotowanie                Organizacja spotkań z                                 Sprawozdania
                       uczniów do radzenia        policjantami pielęgniarką
                      ` sobie z zagrożeniem       pedagogiem psychologiem

                 8    Kultywowanie                  Organizacja i udział               wg              sprawozdania
                       tradycji                             w Andrzejkach Wigilii          kalendarza   zdjęcia

                 9   Organizacja                      Organizacja wycieczek                              Program wycieczki
                       wycieczek                        turystyczno-krajoznawczych                     karta wycieczki
                       i czasu wolnego



                 1    Analiza i określenie   Dokumentacja dotycząca                                  ankiety
                       mocnych i słabych     efektów własnej pracy
                       stron własnej pracy

                 2    Analiza fachowej       Gromadzenie studiowanie            na bieżąco    kartoteka
                       literatury                     i wykorzystywanie w pracy                              potrzebnych
                                                                                                                                     materiałów

                 3    Proponowanie            Wprowadzenie aktywizujących   wg planu      scenariusze
                       nowych rozwiązań     metod nauczania                                                ankiety karty
                       organizacji lekcji                                                                                  pracy

                 4     Wzbogacanie             Dbanie i pozyskiwanie                 okres
                       własnego warsztatu    nowego sprzętu i                          stażu             zaświadczenia
                       i metod pracy              aktywny udział w formach
                                                          doskonalenia

                 5    Wykorzystanie           Korzystanie z komputerowych     wg potrzeb   opracowanie
                       technologii                 programów edukacyjnych                                  zestawu ćwicze
                       komputerowej            na własny użytek                                                testów
                                                          przygotowanie sprawozdań                               dyplomów
                                            protokołów,testów

                 6   Praca z uczniem          Opracowanie planu pracy             wg potrzeb    zaświadczenia
                       który posiada
                      ograniczenia praca
                       indywidualna

                 7    Opracowanie i            Organizacja Dnia Sportu              wg harmono- Program dnia
                       wdrożenie                                                                       gramu-VI.02    sportu
                       przedsięwzięć na                                                              03,04              tabele wynikó
                       rzecz podwyższenia   Organizacja karty                                                 testy,
                       jakości pracy własnej   rowerowej                                                          program
                       i szkoły                       Organizacja turniejów                                          programy
                                                                                                                                        prtokoły


