
PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO

MARZENNY TURCZYK

NAUCZYCIELKI MATEMATYKI W GIMNAZJUM NR 3
W ŻARACH

Ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
realizowany od 1.09.2001 do 31.05.2004
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PODSTAWOWE DANE:
1. Specjalność wyuczona:

- magister matematyki z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Ukończone formy doszkolenia:

Lp. Nazwa formy
Liczba
godzin

Organizator Termin realizacji

1

Warsztat metodyczny:
Metody i sposoby rozwiązy-

wania
zadań nietypowych.

10 godzin
ODN –

 Zielona Góra
25.11.1993-03.12.1993

2

Warsztat metodyczny:
Jak ułożyć test na spraw-

dziany
i prace klasowe z matematy-

ki

10 godzin
ODN –

Zielona Góra
01.04.1994-08.04.1994

3
Warsztaty umiejętności

wychowawczych
20 godzin

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna w

Żarach

03.10.1997-05.10.1997

4 Podstawy obsługi komputera 20 godzin Rada Rodziców
SP nr 5

23.02.1998-31.03.1998

5
Warsztat metodyczny:

Pomiar dydaktyczny w ma-
tematyce

12 godzin
ODN –

Zielona Góra
28.03.1998-24.04.1998

6
Metodyka lekcji wychowaw-

czych – cz. I 50 godzin
ODN –

Zielona Góra
05.11.1998-05.12.1998

7
Metodyka lekcji wychowaw-

czych – cz. II
42 godzin

ODN –
Zielona Góra

08.02.1999-12.03.1999

8
1-wszy stopień

specjalizacji zawodowej
1 rok

ODN –
Zielona Góra

rok szkolny 1998/1999

9
Budowanie szkolnego

i nauczycielskiego
systemu oceniania

70 godzin
ODN –

Zielona Góra
22.10.1999-28.11.1999

10

Warsztaty umiejętności
wychowawczych

- praca z dzieckiem agre-
sywnym

10 godzin

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna na
zlecenie MEN

04.12.1999-15.12.1999

11
Wychowawco – zrób coś dla
siebie
Metodyka lekcji wychowaw-

30 godzin
ODN –

Zielona Góra
05.01.2000-22.01.2000
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czych –
cz. III

12 Szkolenie na egzaminatorów 25 godzin

Okręgowa
Komisja

Egzaminacyjna
w Poznaniu

26.02.2001-11.03.2001

Lp.
Strefa

rozwoju
zawodowego

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

1.
Poznanie procedury

awansu zawodowego

Analiza przepisów
prawa oświatowego
dotyczącego awansu

zawodowego

sierpień,
wrzesień
2001 r.

Poprawnie sformu-
łowany wniosek o
rozpoczęcie stażu,

plan rozwoju zawo-
dowego

2.
Poznanie zasad funk-

cjonowania i organiza-
cji zadań szkoły

Analiza dokumentacji;
statutu wewnątrz-
szkolnego systemu

oceniania,
regulaminów

wrzesień
paź-

dziernik
2002r i
2003r

Plan wychowawcy
klasowego

3.

Uczestniczenie w pra-
cach organów szkoły
związanych z realiza-
cją jej podstawowych
funkcji i wynikających

z nich zadań.

Współpraca z rodzi-
cami, wdrażanie we-
wnątrzszkolnego sys-
temu oceniania, opra-
cowanie, wdrażanie i
ewaluacja przedmio-
towego systemu oce-

niania.

cały
okres
stażu

Terminarz spotkań z
rodzicami

Opracowanie przed-
miotowego systemu
oceniania i ankiet
ewaluacyjnych

4.

Aktywna i systema-
tyczna współpraca ze
strukturami samorzą-
dowymi i innymi or-

ganizacjami

Zaproszenie na lekcję
wychowawczą przed-
stawicieli odpowied-
nich struktur i organi-

zacji

cały
okres
stażu

Potwierdzone
zaproszenia

5.

Zorganizowanie
konkursów

matematycznych;
“Rusz głową”

 i
„Zostań mistrzem”

Opracowanie regula-
minów i zadań kon-

kursowych

cały
okres
stażu

Regulaminy
i zadania

konkursowe,
prace uczniów

I
O

R

G

A

N

I

Z

A

C

Y

J

N

A

6.
Organizowanie

wycieczek

Organizowanie
corocznych wycieczek

klasowych

pod
koniec
roku

szkolne-
go

Potwierdzony plan
wycieczek, zdjęcia
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7.
Dokumentowanie
realizacji planu

rozwoju zawodowego

Gromadzenie świa-
dectw, zaświadczeń,
scenariuszy, opraco-

wać, zdjęć itp....

cały
okres
roku

Systematyczne dołą-
czanie dokumentacji

do planu

8.
Przygotowanie pro-
jektu sprawozdania

Autorefleksja, auto-
analiza, opis realizacji

planu rozwoju

maj -
2004r

9. Inne

1.
Wstępna cena własnych

umiejętności
Autorefleksja

sierpień -
wrzesień

2001r

Określenie rze-
czywistej długo-
ści stażu, ade-

kwatnej do wła-
snych potrzeb i

możliwości

2.

Poszerzanie wiedzy i
umiejętności w procesie
aktywnego udziału w
wewnątrzkolnym i ze-

wnątrzszkolnym dosko-
naleniu

Udział w pacach
zespołu i opracowu-
jącego plan wycho-

wawczy szkoły i jego
zmiany

Uczestniczenie w
różnych formach

doskonalenia zawo-
dowego: szkolenia,

kursy

Uczestnictwo w po-
siedzeniach rady
pedagogicznej.

sierpień każ-
dego roku

W zależności
od terminu
podanego

przez ODN

Wg harmo-
nogramu
posiedzeń

Rad Pedago-
gicznych

Opracowany plan
wychowawczy

szkoły

Zaświadczenia z
ukończonych

form
doskonalenia

3.

Samodzielne studiowa-
nie literatury pedago-
gicznej, wymiana do-

świadczeń

Zapoznawanie się z
literaturą, nieformal-
ne spotkania meto-

dyczne

cały okres
roku

II
O

S

O

B

I

S

T

A

4.
Pełnienie dodatkowych

funkcji w szkole

Pełnienie funkcji
opiekuna stażu,

wykonywanie zadań
egzaminatora

Zaświadczenia
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5.
Dzielenie się wiedzą i

doświadczeniami

Prowadzenie lekcji
otwartych, publiko-
wanie i udostępnia-
nie własnych mate-

riałów

cały okres
stażu

Publikacje mate-
riałów własnych,
scenariusze zajęć,

konspekty

6.
Obserwacja i analiza
możliwości ucznia

Opracowanie kryte-
riów na poziomie

podstawowym i po-
nadpodstawowym.
Opracowanie kryte-
riów dla uczniów o

obniżonych wymaga-
niach

na bieżąco,
przez cały
okres stażu

Opracowane
kryteria

7. Inne

1.
Obserwacja zajęć pro-

wadzonych przez
stażystę

Hospitacje lekcji i
zajęć dodatkowych,

ich omówienie

wg kalenda-
rza hospitacji

kalendarz
hospitacji

wyniki
z obserwacji

2.
Prowadzenie zajęć

otwartych

Opracowanie
scenariuszy zajęć,

omówienie

cały okres
stażu

scenariusze zajęć

3.

Wykorzystanie techno-
logii komputerowej i

informacyjnej w pracy
pedagogicznej

Korzystanie z kom-
puterowych progra-
mów edukacyjnych,
internetu, encyklope-
dii multimedialnych

Cały okres
stażu

4.
Doskonalenie warsztatu

pracy pedagogicznej

Aktywny udział we
wszystkich formach

doskonalenia
Adekwatnych do
potrzeb moich

 i szkoły

cały okres
stażu

zaświadczenia

III

D

Y

D

A

K

T

Y

C

Z

N

A

5.

Doskonalenie umiejęt-
ności rozpoznawania
uczniów szczególnie

zdolnych oraz podnie-
sienie efektywności

pracy z uczniami zdol-
nymi

Opracowanie narzę-
dzi badających zdol-
ności uczniów, orga-
nizowanie konkursów

matematycznych
“Zostań mistrzem” i

“Rusz głową”
Kontakty z poradnią

psychologiczno-
pedagogiczną,

współpraca z psy-
chologiem

maj - czer-
wiec

2002 r.

październik -
maj, każdego
roku szkol-

nego
wg potrzeb

Opracowane na-
rzędzia

Regulaminy kon-
kursów, zadania,
prace uczniów,
sprawozdania z

konkursów



Marzenna Turczyk – Gimnazjum nr 3 w Żarach; Plan rozwoju zawodowego

6

6.

Doskonalenie umiejęt-
ności pracy z uczniem
mającym trudności w

nauce (w tym z ucznie-
mi z orzeczeniem o do-
stosowaniu wymagań do

możliwości ucznia)

Prowadzenie zajęć
wyrównywania

wiedzy
Zajęcia indywidualne

z uczennicą
 klasy III e-

Barbarą Gracą
Współpraca z peda-
gogiem i psycholo-

giem szkolnym
Praca indywidualna z

uczniem

okres stażu

rok szkolny
2002/2003

okres stażu

okres stażu

Plan pracy zajęć
wyrównywania

wiedzy

Plan pracy

Prace klasowe,
zeszyty pracy
samodzielnej

7.

Nabycie umiejętności
radzenia sobie z korela-
cją międzyprzedmioto-

wą w matematyce oraz z
realizacją ścieżek edu-

kacyjnych

Zastosowanie korela-
cji oraz ścieżek edu-
kacyjnych w zaję-
ciach z matematyki
Realizacja ścieżek
edukacyjnych na

lekcjach wychowaw-
czych
Kurs

okres stażu

Po określeniu
przea ODN

Plan realizacji
ścieżek edukacyj-
nych, scenariusz

zajęć, prace
uczniów

zaświadczenie

8. Inne

1.

Zapoznanie z progra-
mem wychowawczym
szkoły i określenie za-

dań nauczyciela-
wychowawcy

Zapoznanie z pro-
gramem wychowaw-

czym szkoły
Zorganizowanie ze-

brania z rodzicami na
temat programu wy-
chowawczego szkoły
i szkolnego systemu

oceniania
Śledzenie uchwał rad

pedagogicznych

wrzesień
każdego roku

październik
2003

okres stażu

scenariusz zebra-
nia i jego po-
twierdzenie

2.
Kształcenie umiejętności

radzenia sobie z
uczniem trudnym

Przeprowadzenie
zajęć profilaktycz-
nych i dotyczących

agresji

wg planu
godzin
wycho-

wawczych

scenariusze spo-
tkań, wypracowa-

ne przez grupę
materiały

3.
Opracowanie szczegó-

łowego planu pracy
wychowawczej

Opracowanie szcze-
gółowego planu pra-
cy wychowawcy i

tematyki godzin wy-
chowawczych

wrzesień
2002 r

i 2003 r.

Plan pracy wy-
chowawcy

z
załącznikami

IV

W

Y

C

H

O

W

A

W

C

Z

A

4.
Sporządzenie planu i
programu spotkań z

rodzicami
Opracowanie planu

październik
2002

 i 2003 r.

Plan spotkań i
jego scenariusze



Marzenna Turczyk – Gimnazjum nr 3 w Żarach; Plan rozwoju zawodowego

7

5.

Aktywna realizacja za-
dań wychowawczych i
opiekuńczych nauczy-

ciela wychowawcy

Kontakty z pedago-
giem i psychologiem

szkolnym

Realizacja zadań
wynikających z pro-

gramu wycho-
wawczego szkoły

wg potrzeb

cały okres
stażu

Plan pracy zajęć
pozalekcyjnych

6.
Integracja zespołu kla-
sowego w nowej szkole

Opracowanie mate-
riałów – ćwiczeń
integrujący zespół

klasowy

rok szkolny
2002/2003,
a w szcze-
gólności

wrzesień i
październik

Opracowane ma-
teriały

7. Inne


