PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak
Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R Oszka w Katowicach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015 r.)

I
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych
działaniach.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
kontrakt
Wrzesień 2012
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
1.Współpraca z opiekunem stażu.

2. Doskonalenie umiejętności
prowadzenia zajęć dydaktycznych i
wychowawczych.

3. Doskonalenie warsztatu i metod
pracy pedagogicznej.

• Analiza planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2012

Plan rozwoju zawodowego

• Omawianie planowanie i realizowanej pracy dydaktycznej i
wychowawczej.

cały okres stażu

notatki ze spotkań z opiekunem
stażu

Planowanie dalszych działań w oparciu o wnioski uzyskane z
analizy zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

cały okres stażu

notatki ze spotkań z opiekunem
stażu

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i
innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –
konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego
merytoryczne wartości.

cały okres stażu
1 w semestrze
cały okres stażu
1 w semestrze

arkusze obserwacyjne
hospitacji
karty hospitacji, scenariusze
zajęć, notatki ze spotkań z
opiekunem stażu
szkolny zestaw programów
nauczania

Cały okres stażu
scenariusze lekcji

• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
cały okres stażu
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plakaty,
testy.

zbiór pomocy dydaktycznych

wg potrzeb

• Udział w pracach komisji konkursów przedmiotowych.
wg potrzeb

adres strony www.

kiedy????

adresy stron www.

• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie
www.
4. Publikowanie własnych prac:
• Publikacja scenariuszy lekcji m.in. na stronie internetowej

szkoły
kiedy?????
dzienniki

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
zgodnie z procedurą prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania.

6. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.

prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienniki zajęć
pozalekcyjnych, dzienniki NI
•opracowywanie oraz modyfikacja planów wynikowych oraz
rozkładów nauczania

Przez cały okres stażu

plany wynikowe, rozkłady
nauczania

cały okres stażu

protokoły zespołów

5. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek
klasowych.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
samodzielnie lub przez udział w różnych formach
kształcenia:
• udział
- w pracach zespołu wychowawczego
- w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli
przedmiotów humanistycznych i artystycznych (analiza
wyników egzaminu gimnazjalnego)
- w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
II

protokoły RP
Zgodnie z harmonogramem

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć z
•opracowywanie ramowego planu pracy z uczniem zdolnym i Przez cały okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
języka angielskiego – praca z uczniem
słabszym
zdolnym i słabszym.
2. Poznanie środowiska lokalnego i
rodzinnego uczniów oraz
rozwiązywanie problemów
edukacyjnych i wychowawczych.

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami wynikające z
bieżących potrzeb uczniów i klasy.
• udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP
Kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym
•opracowywanie planu profilaktyczno-wychowawczego
klasy wraz z tematyką godzin wychowawczych
analiza zadań zawartych w planie profilaktycznowychowawczym klasy
realizacja miejskiego programu profilaktycznego
„Bezpieczne dziecko-przyjaciel Sznupka”

rok szkolny 2012/2014
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2012/2013

dziennik klasy 6
karta kontaktów z psychologiem
i pedagogiem szkolnym
plan profilaktycznowychowawczy na rok
2012/2013
wyciąg z dziennika
sprawozdanie z planu

rok szkolny 2012/2013
3. Pełnienie funkcji koordynatora
uczniów posiadających opinie poradni
psychologiczno-pedagogicznej

zgromadzona dokumentacja

organizowanie i prowadzenie spotkań zespołów
kontakt z rodzicami uczniów
współpraca z wychowawcą i nauczycielami uczącymi ucznia
gromadzenie dokumentacji

III
§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii
Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu
informacyjnej w procesie
komputera i Internetu.
dydaktycznym.
przesyłanie prac i dokumentów drogą elektroniczną
Opracowanie przy użyciu technik komputerowych testów,
sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach.

Przez cały okres stażu

przykładowe dokumenty

Przez cały okres stażu

scenariusze lekcji
Przez cały okres stażu

3. Prowadzenie dokumentacji przebiegu
stażu techniką komputerową

Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdań cząstkowych.
Przygotowanie sprawozdania całościowego.
Prowadzenie notatek ze spotkań z opiekunem stażu.

dokumentacja przebiegu stażu
Przez cały okres stażu
dziennik elektroniczny „Librus”

4. Korzystanie z dziennika
elektronicznego.

Przez cały okres stażu

5. Śledzenie zagadnień edukacyjnych i
wychowawczych dostępnych na
portalach internetowych.

lista adresów stron
internetowych
Przez cały okres stażu
IV

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu
udział w różnego rodzaju formach doskonalenia
Przez cały okres stażu
zaświadczenia
pedagogiki, psychologii i dydaktyki
zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi

2. Edukacja pedagogiczna rodziców

w/w dziedzin.
korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
(nowości książkowe, czasopisma).
Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy
dydaktyki i metodyki,
prowadzenie zebrań
prowadzenie konsultacji indywidualnych
V

dziennik lekcyjny
2012/2013
cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w
której nauczyciel odbywał staż.
Poznanie procedury awansu
wniosek o rozpoczęcie stażu
zapoznanie się z przepisami Karty Nauczyciela
zawodowego:
wrzesień
2012
plan rozwoju zawodowego
26.01.1982 Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
zapoznanie się z przepisami Rozporządzeniea MEN z dn.
1.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie
postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji
potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela
mianowanego do organu prowadzącego szkołę

2.Poznawanie przepisów dotyczących
systemu oświaty, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły:

wewnątrzszkolna procedura realizacji awansu zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego
• na bieżąco Procedury :
-interwencyjne
-organizacji pracy szkoły
-pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. Analiza przepisów prawa

przepisów prawa oświatowego
• dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
• Ustawy o systemie oświaty
analiza aktów prawnych systemu oświaty dotyczących

projekt sprawozdania
I-III
VI

wniosek

Harmonogram spotkań z

uczniów niepełnosprawnych

Uczestniczenie w pracach organów
szkoły związanych z realizacją zadań
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających
ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i
środowiska lokalnego:

udział w pracach Rady Pedagogicznej
• udział w pracach Samorządu Uczniowskiego
-przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych
• wdrażanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania

cały okres stażu

opiekunem stażu

Zgodnie z harmonogramem
posiedzeń RP
Według harmonogu\ramu
W okresie trwania stażu

Protokół RP

