PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Magdalena Bińczyk
Stanowisko:

nauczyciel matematyki

Nazwa placówki:

Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Górskiego
w Lejkowie

Dyrektor szkoły:

mgr Mirosława Turczyn

Data rozpoczęcia stażu:

1.09.2019 r.

Data zakończenia stażu:

31.05.2022 r.
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.
U.2018 poz.967z późn. zm.))
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości
własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz
narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi
uczenia się
Zadania do
wykonania
Udział w formach
doskonalenia i
stosowanie wiedzy i
umiejętności do
doskonalenia warsztatu
pracy

Wykorzystanie metod
aktywizujących
sprzyjających
procesowi uczenia się

Formy i sposoby realizacji
Udział w kursach i konferencjach na temat
metodyki nauczania, wykorzystania
technologii w edukacji, np.:
1. „Monitor lub tablica interaktywna
wspierająca zajęcia na przedmiotach
ścisłych w szkole podstawowej”
2. „Odwrócona lekcja”
3. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi
zachowaniami uczniów na lekcji?
Udział w szkoleniach, radach
szkoleniowych w ramach Szkoły Uczącej
Się
Wykorzystanie metod aktywnych w
bieżącej pracy z uczniami:
Burza mózgów, dyskusja panelowa, linia
czasu, rybi szkielet, …

Termin
realizacji
Rok szkolny
2019/2020
2020/2021
2021/2020

Cały okres
stażu
Cały okres
stażu, na
większości
lekcji
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Stosowanie techniki
komputerowej w pracy
pedagogicznej

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do
pracy na lekcji przy pomocy komputera.

Okres stażu

Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy
ucznia, testów, krzyżówek, analiz.

Wzbogacenie i
wykorzystywanie
wideoteki, płyt CD i
DVD na zajęciach
lekcyjnych
Wykorzystanie
technologii
informatycznej jako
źródła wiedzy

Badanie przyrostu umiejętności poprzez
testy diagnozujące na wejściu i wyjściu

Okres stażu

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach
komputerowych doskonalących
umiejętność wykorzystania komputera w
codziennej pracy

W razie
potrzeby okres
stażu

Komunikowanie się z nauczycielami,
rodzicami poprzez e-dziennik, e –mail

Na bieżąco

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem
programów multimedialnych,e-booków,
internetu, aplikacji, Quizizz, Dysku
Google, Learning Apps, kody QR,
Facebook.
Korzystanie w czasie zajęć z tablicy
multimedialnej, smartfonów

Na bieżąco

Korzystanie z autorskich prezentacji
multimedialnych, filmów o tematyce
matematycznej,

Na bieżąco w
okresie stażu

Przeglądanie stron internetowych o
tematyce pedagogiczno-matematycznej i
gromadzenie informacji tematycznych.

Na bieżąco

Opracowanie i umieszczanie artykułów z
bieżących działań na stronie internetowej
szkoły.

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

Upowszechnianie i
promocja własnych
doświadczeń, metod,
form pracy
Współpraca
wewnątrzszkolna

Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem w
ramach zespołu
przedmiotowego i
wychowawczego

Formy i sposoby realizacji
Opracowanie scenariusza zajęć
Ustalenie terminu zajęć otwartych
Prowadzenie zajęć

Termin
realizacji
1 godzina w
każdym roku
stażu

Omówienie z nauczycielami przebiegu
zajęć

kwiecień – maj

Przeprowadzenie lekcji otwartych dla
nauczycieli kontraktowych

Marzec 2020

Współpraca z nauczycielami w zespołach
przedmiotowych, wychowawczych, w
zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i
komisjach szkolnych.

Według
harmonogramu

Wymiana poglądów, materiałów
pomocniczych, tworzenie scenariuszy,
planów pracy służących organizacji imprez
szkolnych. Wyciąganie wniosków do
dalszej pracy.
Opracowanie i zreferowanie wybranych
zagadnień i problemów zgodnie z
bieżącymi potrzebami szkoły

Zgodnie z
planem pracy

Przedstawienie prezentacji dotyczącej
wyników i analiz egzaminu ósmoklasistów

Czerwiec 2020
Czerwiec 2021

Okres stażu
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§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania do
wykonania
Rozwijanie
wszechstronnych
zainteresowań i
zdolności dzieci i
młodzieży

Formy i sposoby realizacji
Przygotowanie uczniów do udziału w
konkursach międzyszkolnych.

Termin
realizacji
Zgodnie z
harmonogramem
konkursów

Obchody Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia

Październik
2019/2020/2021

Obchody Dnia liczby Pi

Marzec
2020/2021/2022

Organizowanie konkursów
fotograficznych
Akcje i zbiórki
charytatywne

Rozwój czytelnictwa

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:
*zbiórka fantów i przekazanie ich do
sztabu

Styczeń każdego
roku

Zbieranie wspólnie z uczniami nakrętek
Udział w akcji „Narodowe Czytanie”

Okres stażu
Wg
harmonogramu
akcji
Okres stażu

Rozwijanie edukacji
Opieka nad Szkolną Kasą Oszczędnościfinansowej
SKO
Prowadzenie zajęć
Prowadzenie zajęć dydaktycznopozalekcyjnych
wyrównawczych z matematyki
wynikających z potrzeb Prowadzenie zajęć korekcyjnouczniów
kompensacyjnych
Prowadzenie zajęć przygotowujących do
egzaminu ósmoklasisty
Promocja zdrowego
stylu życia

Okres stażu

Organizowanie i
współorganizowanie rajdów
rowerowych, INO (imprez na
orientację)

Okres stażu

Okres stażu
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Współpraca z Państwową Inspekcją
Sanitarną w ramach realizacji programu
Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej
„Bieg po zdrowie”
Integracja uczniów i
rodziców

Uczestnictwo w
zespole
wychowawczym II
etapu edukacyjnego

Współorganizowanie wycieczek
szkolnych, nocowań w szkole dla
uczniów, ognisk integracyjnych z
rodzicami.
Pełnienie funkcji wychowawcy
klasy.
Rozwiązywanie bieżących
problemów wychowanków
Konsultacje indywidualne z
rodzicami/opiekunami prawnymi

Okres stażu

Okres stażu

Współpraca z pedagogiem
szkolnym, pielęgniarką

Wdrażanie oceniania
kształtującego

Współtworzenie IPET-u dla ucznia
z niepełnosprawnością umysłową
Prowadzenie lekcji w oparciu o
podstawowe elementy oceniania
kształtującego: cele, kryteria
sukcesu i informację zwrotną

Okres stażu

Poprawa bazy szkoły

Pozyskanie sponsorów w ramach
współpracy z kołem myśliwskim

Okres stażu

Promowanie placówki
na zewnątrz

Redagowanie artykułów do lokalnej prasy
opisujących przedsięwzięcia szkoły

Okres stażu

§ 8 ust. 3pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły w szczególności na
rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .
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Zadania do
wykonania
Program działań
edukacyjnych

Formy i sposoby realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu pracy
z uczniem zdolnym „Dąż do maksimum,
unikaj minimum”
Zgłoszenie na radzie pedagogicznej
Realizacja programu na zajęciach
dodatkowych

Termin
realizacji
Wrzesień 2020

Wrzesień 2020
Rok szkolny
2020/2021
2021/2022

§ 8 ust. 3pkt. b)
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych,
nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli,
koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych -także
nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji
Artystycznej,
Zadania do
wykonania
Uzyskanie kwalifikacji
egzaminatora OKE w
zakresie sprawdzianu
ósmoklasisty z
matematyki

Formy i sposoby realizacji
Udział w kursie doszkalającym
egzaminatorów OKE w zakresie egzaminu
z matematyki

Termin
realizacji
Październik
2020

Opracowała: mgr Magdalena Bińczyk

Zatwierdzam do realizacji

.........................................
miejscowość, data

................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły
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