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mgr Elżbieta Golichowska
XIX Liceum Ogólnokształcące
80-445 Gdańsk, ul. Pestalozziego 11/13

Cele:
1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
2. Aktywny udział wżyciu szkoły
3. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2002r.

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju
szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2001r, Nr111,poz.1194)

2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2002r. Nr4 poz.32)

3. Ustawa z dn. 15 marca 2002r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002r. Nr41
poz.362).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2002r. Nr82, poz.744).

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2005r.

Autodiagnoza:
1. mgr fizyki, Uniwersytet Gdański, 1987 rok
2. Ukończone szkolenie w ramach programu "Intel - Nauczanie ku Przyszłości" (szkolenie z użyciem aktywnych metod nauczania w zakresie

stosowania technologii informacyjnej)
3. Ukończone warsztaty "Program rozwoju szkoły"
4. Ukończone szkolenie w zakresie realizacji nowej Podstawy Programowej z fizyki w kształceniu ponadgimnazjalnym.
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Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poznanie procedur awansu
zawodowego pozwalających
ubiegać się o stopień nauczyciela
dyplomowanego.

• Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego
dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela (Karta
Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 3 VIII 2000r., Rozp. Min. z dnia 29 maja
2002r.).

• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu
zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie
i innych źródłach.

Wrzesień 2002 Plan rozwoju
zawodowego.

2. Przypomnienie zasad
funkcjonowania i organizacji zadań
szkoły. Zapoznanie się z planem
dydaktyczno- wychowawczym
szkoły.

• Przeanalizowanie dokumentów szkoły: statutu,
programu rozwoju szkoły, wewnątrzszkolnego
systemu oceniania, planu dydaktyczno-
wychowawczego.

Wrzesień 2002

3. Opracowanie i wdrażanie
przedsięwzięć i programów na rzecz
doskonalenia swojej pracy i
podwyższania jakości pracy szkoły,
w tym wykorzystywanie i
doskonalenie umiejętności
stosowania technologii
komputerowej i informacyjnej.

(§5 p.2 poz.1)

• Przygotowanie i przeprowadzenie testów
sprawdzających z fizyki dla klas I, II i III.

• Promocja szkoły wśrodowisku:
• opracowanie, publikacja i uaktualnianie szkolnej

strony www
• stworzenie i opublikowanie domowych stron www

nauczycieli mojej szkoły

• Uczestnictwo z uczniami w różnych formach kultury.

• Bliska współpraca z rodzicami mająca na celu
podniesienie jakości pracy szkoły oraz poziomu jej
nauczania.

I, II i III r.

I, II, III r.

III rok

Okres stażu

Okres stażu

Testy sprawdzające

Adres www, dyskietka

Adresy www, dyskietki

Sprawozdania, karty
wycieczek, potw.dyr.
Sprawozdania
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• Aktywna praca w zespole przedmiotowym.

• Korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych i internetu.

• Zestawienie programów edukacyjnych stworzonych
przez innych nauczycieli fizyki.

• Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych i
metodycznych.

• Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, itp.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Plan pracy zespołu,
sprawozdanie z
działalności zespołu,
potwierdzenie
przewodniczącego zesp.

Dyskietki, adresy stron

Dyskietki

Materiały

Notatki, wydruki

4. Uczestniczenie w realizacji zadań

wykraczających poza wykonywane
obowiązki służbowe.

• Współtworzenie międzyszkolnego konkursu
interdyscyplinarnego

• Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych z fizyki.

• Opracowanie i uaktualnianie internetowej gazetki
szkolnej.

• Pełnienie funkcji drugiego wychowawcy

• Organizacja wystawy fotograficznej, plastycznej i
innej.

Okres stażu

Okres stażu

III rok

Okres stażu

Okres stażu

Zestawy pytań,
potwierdzenie
organizatorów konkursu.
Scenariusze warsztatów,
potwierdzenie dyrektora.

Adres www, dyskietka.

Potwierdzenie dyrektora.

Zdjęcia wystawy, prace
uczniów.

• Pełnienie roli opiekunapraktyk studenckich.. Okres stażu Plan praktyki, umowa z



Plan Rozwoju Zawodowego

mgr Elzbieta Golichowska

4/7

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

5. Dzielenia się swoją wiedzą i
doświadczeniem z innymi
pracownikami szkoły.

(§5 p.2 poz.2)

• Publikacja artykułów, referatów lub innych
materiałów.

• Prowadzenie otwartych zajęć w celu wymiany
doświadczeń.

• Opracowanie i publikacja w internecie mojej domowej
strony www.

• Pomoc nauczycielom w korzystaniu z usług
internetowych.

Okres stażu

Okres stażu

II rok

Okres stażu

UG, potwierdzenie dyr.
Artykuły.

Scenariusze zajęć,
potwierdzenia nauczyc.

Adres www, dyskietka.

Zaświadczenia.

6. Opracowanie i wdrażanie programu
dotyczącego działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z
oświatą, pomocą społeczną.

(§5 p.2 poz.3, ppkt.a)

• Opracowanie i wdrożenie przedmiotowego systemu
oceniania z fizyki dla klas I, II i III.

• Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych dla
uczniów klas I, II i III.

• Udział w opracowaniu rocznego planu pracy
dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

• Opracowanie i wdrażanieścieżek edukacyjnych w
nauczaniu fizyki.

I,II i III rok.

I,II i III rok.

Okres stażu

I,II i III rok.

Przedmiotowy system
oceniania z fizyki.

Wymagania edukacyjne
dla klas I, II i III.

Kopia planu pracy
dydaktyczno-
wychowawczej szkoły.
Programścieżek
edukacyjnych, szkolny
program nauczania z
fizyki dla klas I,II i III.

7. Opracowanie co najmniej 2
publikacji: referatów lub innych
materiałów związanych z
wykonywaną pracą.

(§5 p.2 poz.3, ppkt.b)

• Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego.

• Publikacja przedmiotowej strony www.

• Publikacja artykułów

I rok.

I rok, okres stażu

Okres stażu

Adres www, dyskietka.

Adres www, dyskietka.

Kopie artykułów.

• Prowadzenie otwartych zajęć. Okres stażu. Scenariusze lekcji,
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8. Prowadzenie zajęć otwartych w
szczególności dla nauczycieli
stażystów i kontraktowych lub
podejmowanie działań związanych z
wewnątrzszkolnym doskonaleniem
zawodowym.

(§5 p.2 poz.3, ppkt.c)

• Przygotowanie materiałów szkoleniowych na
posiedzenie rady pedagogicznej.

• Hospitacja zajęć, omówienie jej wyników.

• Przygotowanie materiałów dla nauczycieli
dotyczących kursów i szkoleń dla nauczycieli
organizowanych przez CEN w Gdańsku.

II i III rok.

Okres stażu

Wrzesień (I,II i
III rok)

potwierzenia nauczycieli.

Materiały szkoleniowe,
kopia protokołu z
posiedzenia rady pedag.

Arkusze hospitacyjne.

Materiały, potwierdzenie
dyrektora.

9. Aktywna i systematyczna
współpraca ze strukturami
samorządowymi lub innymi
organizacjami działającymi na rzecz
edukacji, pomocy społecznej.

(§5 p.2 poz.3, ppkt.d)

• Organizacja wyjść i wyjazdów na lekcje fizyki do
różnych instytucji, np na Uniwersytet Gdański, do
muzeum, obserwatorium.

• Nawiązanie kontaktu z pracownikami Uniwersytetu
Gdańskiego z wydziału filozofii i organizacja
wykładu dla młodzieży p.t. "Fizyka a filozofia".

Okres stażu.

Okres stażu.

Zaświadczenia,
potwierdzenia dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora.

10. Podejmowanie działań mających na
celu doskonalenie warsztatu i metod
pracy.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
zawodowych umożliwiających
poszerzenie zakresu działań

edukacyjnych i wychowawczych.

(§5 p.2 poz.3, ppkt.g)

• Wymiana doświadczeń.

• Poszukiwanie rozwiązań pedagogicznych
(przeglądanie stron www).

• Udział w konferencjach metodycznych.

• Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.

• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Notatki.

Notatki, adresy www.

Zaświadczenia.

Kopie protokołu z
posiedzenia rad pedag.

Zaświadczenia.
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adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.

• Studiowanie literatury pedagogicznej.

• Udział w pracach zespołu samokształceniowego.

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych
wzbogacających pracownię fizyczną, także z
wykorzystaniem komputera.

• Organizacja wyjść i wyjazdów na lekcje fizyki do
różnych instytucji, np na Uniwersytet Gdański, do
muzeum, obserwatorium.

• Wyszukiwanie w internecie i innychźródłach
informacji o najnowszych osiągnięciach z fizyki,
ciekawych doświadczeniach pokazowych i na bieżąco
przekazywanie ich młodzieży.

• Przegranie na kasetę filmów do nauczania fizyki.

• Poszerzenie wiedzy na temat metod aktywizujących w
nauczaniu.

• Zapoznanie się z nowymi propozycjami z zakresu
dydaktyki fizyki.

• Zapoznanie się z nowoczesną literaturą pedagogiczną.

• Innowacje pedagogiczne:
• Wykorzystanie technik komputerowych w

prowadzeniu lekcji.
• Przeprowadzenie lekcji metodami aktywnymi.

Okres stażu

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

I rok.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Notatki, kopie, wydruki.

Zaświadczenia.

Zdjęcia, kopie.

Zaświadczenia, bilety,
potwierdzenie dyrektora.

Notatki, wydruki, kopie.

Kaseta, płyta CD.

Notatki.

Notatki, kopie, wydruki.

Notatki, kopie, wydruki.

Scenariusze lekcji,
programy komputerowe,
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• Prowadzenie działań edukacyjnych z
zastosowaniem nowych i oryginalnych metod.

• Praca z uczniami uzdolnionymi z wykorzystaniem
przedmiotowej strony www.

sprawozdanie.

11. Wykonanie samodzielnie lub we
współpracy z zespołem innych
zadań na rzecz edukacji.

(§5 p.2 poz.3, ppkt.h)

• Pozyskiwanieśrodków dla szkoły.

• Aktywna praca z młodzieżą w szkole iśrodowisku
lokalnym.

• Sprawowanie opieki nad uczniami biorącymi udział w
zewnętrznym turnieju zadaniowym z fizyki "Zostań
Mistrzem", organizowanym przez czasopismo dla
nauczycieli "Fizyka w szkole".

• Udział w imprezach charytatywnych.

• Członkowstwo w komisji do spraw podziałuśrodków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Pisma do sponsorów.

Sprawozdanie,
potwierdzenie dyrektora,

Sprawozdanie, kopie prac
uczniowskich,

Potwierdzenie dyrektora,

Sprawozdania z
posiedzeń, potwierdzenie
dyrektora.

12. Rozpoznanie i rozwiązanie
problemów edukacyjnych,
wychowawczych i innych z
uwzględnieniem specyfiki i typu
szkoły.

(§5 p.2 poz.4)

• Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków
rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych.

Okres stażu. Opis.


