
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE

1

PLAN ROZWOJU
Cz.I. Dane osobowe
Nazwisko Imię – Kawa Lidia
Wykształcenie – wyższe
Wniosek o stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany
Data rozpoczęcia stażu – 1 wrzesień 2001r.
Czas stażu – 2 lata 9 miesięcy

Cz.II. Moje zasoby
•  Posiadane kwalifikacje - tytuł licencjata w zakresie wychowanie techniczne ze specjalnością praktyczne nauczanie

zawodu (2000r)
•  studium pedagogiczne (1982r)

Pełniona funkcja, nauczany przedmiot – nauczyciel;  matematyka, technika, informatyka

Cz.III. Plan rozwoju

Zadania Działania Termin
Sposób do-

kumentowa-
nia

§ 5, ust.1, pkt
1) Rozporzą-
dzenia  MEN

Podejmowanie działań ma-
jących na celu doskonalenie
warsztatu i metod pracy.

1. Opieka nad pracownią komputerową, dbałość o wyposa-
żenie w pomoce naukowe.

2. Wyposażenie pracowni w prace uczniów.

3. Współpraca z nauczycielami w celu doskonalenia metod
pracy.

Coroczna ocena stanu pra-
cowni i określanie potrzeb
Na bieżąco

Bieżący kontakt z nauczy-
cielami

Opis

Notatka

Notatka wła-
sna

§ 5, ust.1, pkt
2) Rozporzą-

Uczestnictwo w realizacji
zadań wykraczających poza

1. Organizowanie nieodpłatnych kursów komputerowych
dla środowiska lokalnego.

Listopad każdego roku Dokumentacja
kursu, pro-
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dzenia  MEN wykonywane obowiązki
służbowe

2. Organizowanie imprez okolicznościowych dla środowi-
ska lokalnego.

3. Udział w pracach przygotowawczych do zorganizowania
uroczystości nadania imienia szkole i wręczenia sztanda-
ru.

4. Podejmowanie działań mających na celu umocnienia roli
szkoły (współpraca z Poradnią Psych.-Pedag.)

5. Przygotowanie wystaw  promujących Integrację Europej-
ską.

6. Dbałość o wystrój wizualny świetlicy i holu szkolnego
(odpowiednio do kalendarza imprez szkolnych).

7. Czynne uczestnictwo w organizowaniu imprez.

8. Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu matema-
tycznego.

9. Nawiązanie współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej.

10. Przygotowywanie dyplomów za szczególne osiągnięcia
uczniów, zaproszeń na uroczystości szkolne (opracowa-
nie szablonu potrzebnego dokumentu).

wg. harmonogramu

2001/2003

2002/2004

2002/2003

Na bieżąco

Na bieżąco

2004

Cały okres stażu

Na bieżąco w razie po-
trzeb

gram, lista
uczestników
Scenariusze,
zdjęcia, po-
twierdzenie
dyr.szkoły
Potwierdzenie
dyr. szkoły

Notatki, po-
twierdzenie
Zaświadczenie

Potwierdzenie
dyr. szkoły.
Potwierdzenie
dyr. szkoły.
Regulamin,
potwierdzenie
dyr.szkoły
Zaświadczenie

Szablony do-
kumentów

§ 5, ust.1, pkt
3) Rozporzą-
dzenia  MEN

Pogłębianie wiedzy i umie-
jętności służących własne-
mu rozwojowi oraz podnie-
sieniu poziomu pracy
szkoły

1. Doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi komputera.
2. Uczestnictwo w konferencjach metodycznych.

3. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
4. Zorganizowanie pracowni komputerowej w szkole.
5. Samodoskonalenie w zakresie nauczanych przedmiotów.
6. Studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej i me-

rytorycznej.

Okres stażu
W miarę pozyskiwanych
ofert
Na bieżąco
2001/2003-09-18
Na bieżąco
Na bieżąco

Zaświadczenie
Zaświadczenie

Potwierdzenie

Notatka
Lista przeczy-
tanych lektur
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§ 5, ust.2, pkt
1) Rozporzą-
dzenia  MEN

Opracowywanie i wdraża-
nie przedsięwzięć i progra-
mów na rzecz doskonalenia
swojej pracy i podwyższa-
nia jakości pracy szkoły,
w tym wykorzystywanie
i doskonalenie umiejętności
stosowania technologii in-
formacyjnej

1. Zorganizowanie konkursu grafiki komputerowej.

2. Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu
matematyki.

3. Wykorzystanie Internetu do poszukiwania wiadomości o
Unii Europejskiej.

4. Współudział w opracowaniu i wdrażaniu planu mierzenia
jakości pracy szkoły.

5. Opracowanie i przeprowadzenie ankiet drukowanych na
własnym komputerze.

6. Przygotowanie uczniów do konkursów.

7. Projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych do
zajęć.

8. Opracowanie plany wychowawczego dla klasy.

9. Lekcje w pracowni komputerowej z wykorzystaniem
komputerowych programów edukacyjnych. Ewaluacja
zajęć

Styczeń 2004

Systematycznie

2002/2003

2001/2004

Na bieżąco

wg harmonogramu

okres stażu

 IX  każdego roku

na bieżąco

Notatka, regu-
lamin.
Notatka wła-
sna
Lista odwie-
dzonych stron

Zaświadczenie

Potwierdzenie
Ankiety, anali-
za
Opis

Notatka

przykładowy
plan pracy

Scenariusze,
notatki z prze-
prowadzonych
zajęć

§ 5, ust.2, pkt
2) Rozporzą-
dzenia  MEN

Umiejętność dzielenia się
swoją wiedzą i doświadcze-
niem z innymi pracowni-
kami szkoły.

1. Opracowanie i wdrożenie programu doskonalenia infor-
matycznego nauczycieli naszej szkoły w ramach We-
wnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.

2. Prowadzenie lekcji koleżeńskich.

3. Konsultacje dla nauczycieli i pracowników szkoły w za-
kresie obsługi komputera z  uwzględnieniem możliwości
Internetu.

IX każdego roku

wg. harmonogramu

okres stażu

Potwierdzenie,
lista obecności

Konspekt
Potwierdzenie
dyr. szkoły

Potwierdzenie
dyr. szkoły
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§ 5, ust.2, pkt 3) Rozporządzenia  MEN Realizacja co najmniej czterech działań

§ 5, ust.2, pkt
3a) Rozporzą-
dzenia  MEN

Opracowanie i wdrożenie
programu dotyczącego
działań edukacyjnych, wy-
chowawczych, opiekuń-
czych lub innych związa-
nych odpowiednio z oświa-
tą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach
nieletnich.

1. Udział w opracowywaniu planów pracy szkoły.

2. Zorganizowanie konkursu o Unii Europejskiej (kraje
Unii; co wiesz o nich?).

3. Opracowanie własnego programu „Podstawy obsługi
komputera”

4. Udział w opracowaniu programu pomocy psychologicz-
nej dla młodzieży.

VIII każdego roku

XI 2002

Listopad 2003-11-08

VIII każdego roku

Zaświadczenie

Regulamin,
fotografie,
protokół.
Program, po-
twierdzenie

Zaświadczenie
program

§ 5, ust.2, pkt
3b) Rozporzą-
dzenia  MEN

Opracowanie co najmniej
dwóch publikacji, referatów
lub innych materiałów
związanych z wykonywaną
pracą.

1. Przygotowanie publikacji, na temat wykorzystania kom-
puterów w pacy nauczyciela zamieszczone w bibliotece i
na stronie internetowej.

2. Opracowanie i opublikowanie materiałów związanych z
wykonywaną pracą.

Okres stażu

Okres stażu

Publikacje,
dokumenty,
strona www.

Zaświadczenie
dyrektora
szkoły

§ 5, ust.2, pkt
3c) Rozporzą-
dzenia  MEN

Prowadzenie otwartych za-
jęć, w szczególności dla na-
uczycieli stażystów i kon-
traktowych, lub podejmo-
wanie działań związanych
z wewnątrzszkolnym do-
skonaleniem zawodowym.

1. Prowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.

2. Hospitacje diagnozujące.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

4. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców; re-
feraty na temat

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

IX 2001
IX 2002

Konspekt,
potwierdzenie
dyr.szkoły

Konspekt,
potwierdzenie
dyr.szkoły

Konspekt za-
jęć, potwier-
dzenie, lista
obecności
Referaty, lista
obecności
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-
-

IX 2003

§ 5, ust.2, pkt
3d) Rozporzą-
dzenia  MEN

Aktywna i systematyczna
współpraca ze strukturami
samorządowymi lub innymi
organizacjami działającymi
na rzecz edukacji, pomocy
społecznej lub postępowa-
nia w sprawach nieletnich.

1. Współpraca z Poradnią Psych.-Pedag. w rozwiązywaniu
problemów uczniowskich.

2. Współpraca z Posterunkiem Policji w ramach prewencji.

3. Współpraca z SCKiB w Radomyślu Wielkim.

4. Współpraca z Nadleśnictwem Tuszyma

5. Współpraca z domem rodzinnym.

Systematycznie

VI każdego roku

Na bieżąco

Okres stażu

Na bieżąco

Potwierdzenie

Zaświadczenie
z  Policji
Potwierdzenie

Potwierdzenie

Notatka wła-
sna

§ 5, ust.2, pkt
3g) Rozporzą-
dzenia  MEN

Uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji zawodowych
umożliwiających  rozsze-
rzenie działań edukacyj-
nych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych
związanych z zadaniami
szkoły.

1. Podwyższenie kwalifikacji poprzez studia zaoczne – uzu-
pełniające studia magisterskie.

2. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania ma-
tematyki.

2003

2002

Dyplom

Dyplom

§ 5, ust.2, pkt
3h)Rozporządz

enia  MEN

Wykonywanie samodzielnie
lub we współpracy
z zespołem innych zadań na
rzecz edukacji, pomocy
społecznej, postępowania w
sprawach nieletnich lub
uzyskania znaczących osią-
gnięć w pracy zawodowej.

1. Organizowanie imprez okolicznościowych.

2. Realizacja bieżących zadań pracy szkoły.

3. Uczestnictwo w tworzeniu planów pracy.

4. Aktywny udział w pracy RP.

5. Pełnienie obowiązku administratora sieci komputerowej.

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Potwierdzenie
dyr. szkoły
Potwierdzenie
dyr. szkoły
Potwierdzenie
dyr. szkoły
Potwierdzenie
dyr. szkoły
Potwierdzenie
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6. Umieszczanie gazetek tematycznych w klasie.

7. Kompletowanie biblioteczki informatycznej (czasopisma,
książki).

Na bieżąco

Na bieżąco

dyr. szkoły
Potwierdzenie
dyr. szkoły
Potwierdzenie
dyr. szkoły

§ 5, ust.2, pkt
4 Rozporzą-

dzenia  MEN

Umiejętność rozpoznawania
problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfi-
ki, typu i rodzaju szkoły.

1. Opis i analiza postępowania ucznia.

2. Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia.

Studium przy-
padku
Notatka wła-
sna
Opis sytuacji

                                   Zatwierdził:                                                                            data:                                                                          Opracowała Lidia Kawa


