PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
( z uwzględnieniem Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r w sprawie sposobu uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Imię i nazwisko:

mgr Ewa Pietraszewska

Nazwa Szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

Zajmowane stanowisko:

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Stopień zawodowy:

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Data rozpoczęcia stażu:

1 września 2017 r.

Planowana data zakończenia stażu:

31 maja 2020 r.

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na
celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp.
1.

Zadania
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności

Formy realizacji


Aktywny udział w formach doskonalenia

w celu doskonalenia warsztatu i metod

zawodowego wynikającego z potrzeb

pracy.

własnych i szkoły ( warsztaty metodyczne,

Termin
Na bieżąco

szkolenia, kursy doskonalące, konferencje).


Korzystanie z Internetu jako
podstawowego źródła informacji.



Cały staż

Uczestniczenie w formach doskonalenia
zawodowego – szkoleniowych radach

Na bieżąco.

pedagogicznych.
2.Doskonalenie własnej pracy



Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej
analiza własnej pracy.

dydaktycznej i wychowawczej.


Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i
form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.



2017/2018/2019

Analiza wyników sprawdzianów po kl. III,

2

Cały staż

Uwagi
.

wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

.


W okresie stażu.

Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów
na początku i końcu I etapu edukacji.

I semestr 2017 r.

Wyciąganie i przekazanie wniosków do

II semestr 2020 r.

pracy w II etapie.

3. Samodzielne studiowanie literatury i



czasopism.
4.Wdrażanie oceniania kształtującego

5. Organizacja konkursów autorskich.

Systematyczne studiowanie nowości w

W okresie stażu.

zakresie metodyki i dydaktyki.




Systematyczne wdrażanie oceniania
kształtującego w nauczaniu.

2017/2018/2019

Organizacja międzyszkolnego konkursu

II semestr 2018/
2019/ 2020

leśno- przyrodniczego „Nauka idzie w las”
dla klas II i III.( Opracowanie regulaminu
konkursu, organizacja i przeprowadzenie).
6.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.



Prowadzenie zajęć artystycznych
/muzyczno- plastyczno- teatralne/ z grupą
chętnych dzieci z kl. I-III.

3

W okresie stażu.

7. Uczestnictwo w zespole nauczycieli



Pełnienie lidera zespołu przedmiotowego
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
monitorowanie i rozwiązywanie

Rok szkolny
2017/2018
2018/2019
2019/2020

problemów w nauce i zachowaniu uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.
2.

Zadania
1.Doskonalenie umiejętności i

Forma realizacji


stosowania w pracy technologii
komputerowej.



Termin

Korzystanie z e- konferencji.

II semestr 2017 r.

organizowanych przez wydawnictwa.

II semestr 2018 r.

Korzystanie z programów komputerowych,
encyklopedii multimedialnych.



Tworzenie materiałów dydaktycznych z
wykorzystaniem komputera, kreatorów
kartkówek, dyplomów.

4

W okresie stażu.

Uwagi

2. Zastosowanie technologii



Umieszczenie planu rozwoju zawodowego

komputerowej i informatycznej w

oraz innych opracowanych materiałów na

pracy nauczyciela.

stronie internetowej.


Publikacja własnych materiałów na stronie

W okresie stażu.

W okresie stażu.

internetowej szkoły.

3. Zastosowanie technologii
komputerowej i Internetu w pracy z

Korzystanie z portali diagnostycznych

W okresie stażu

WSiP


Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem

W okresie stażu

rzutnika multimedialnego i programów

uczniami.

edukacyjnych oraz tablicy interaktywnej
oraz e- podręczników.


Opracowywanie prezentacji na zajęciach z
uczniem zdolnym.

I semestr 2018r.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
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Lp.
3.

Zadania
1.Dzielenie się swoją wiedzą

Forma realizacji


i doświadczeniem.

Prowadzenie i udział w pracach zespołu

Termin
Cały staż

przedmiotowego nauczycieli edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Opracowanie i udostępnienie materiałów
dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.



Prowadzenie lekcji otwartych i
koleżeńskich dla nauczycieli, rodziców
oraz praktykantów.



Zorganizowanie spotkań z innymi
nauczycielami w celu podzielenia się
zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.

2.Współpraca z nauczycielami



innych przedmiotów.

3. Prowadzenie rady pedagogicznej.



Wspólne opracowywanie scenariuszy

Podczas trwania

uroczystości szkolnych, konkursów.

stażu

Przygotowanie materiałów szkoleniowych
i przeprowadzenie szkolenia według
potrzeb.

6

Podczas trwania
stażu

Uwagi

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
4a.

Zadania
Opracowanie i wdrożenie programu

Forma realizacji


działań edukacyjnych.

Opracowanie i wdrożenie własnego

Termin

Uwagi

2018 / 2019

programu czytelniczego dla I- etapu
edukacji.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.

Zadania

4c

1.Promowanie szkoły w środowisku.

Forma realizacji


Termin

Udział w plenerach malarskich „Natura

II semestr 2018 /

jest w nas” organizowanych przez

2019 / 2020

Nadleśnictwo Polanów.


Prezentacja przedstawienia kolędniczego
„Hej kolęda, kolęda” UG w Malechowie.

7

Styczeń 2018 /
2019 / 2020

Uwagi

2.Organizowanie dodatkowych zajęć



Planowanie i prowadzenie zajęć oraz

dla uczniów (nauka gry na

prezentacja umiejętności podczas

dzwonkach chromatycznych)

uroczystości imprez szkolnych.

II semestr 2017/
2018
2018/2019
2019/2020

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp.
4e

Zadania
1.Współpraca z Poradnią

Formy realizacji

Termin



Wypełnianie skierowań uczniów na
badania.



Pomoc rodzicom w wypełnianiu wniosków Cały staż
o stypendia. Współpraca z asystentem

Psychologiczno – Pedagogiczną w

Cały staż

Sławnie.
2.Współpraca z GOPS w
Malechowie.

rodziny.
3.Akcje charytatywne.



Współorganizacja akcji na rzecz ucznia.

8

W okresie stażu

Uwagi

9

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i
rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
1.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Opis i analiza przypadków



Zdiagnozowanie przypadków.

I semestr 2018 r.

wychowawczych.



Ustalenie metod pracy z dziećmi i

I semestr 2019 .r

oddziaływań wychowawczych.


Współpraca z pedagogiem szkolnym,
innymi wychowawcami, rodzicami.



Systematyczna praca nad rozwiązaniem
problemu.

Zatwierdzam do realizacji ………………………………
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Uwagi

