PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko:

mgr Sławomir Świderski

Miejsce pracy:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 18 A

Zajmowane stanowisko:

nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

WyŜsze – AWF Poznań – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wlkp. - specjalność nauczycielska

Data rozpoczęcia staŜu:

01 września 2008

Cel główny:

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Lp.

Wymagania
wynikające z
rozrządzenia
Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu

§ 7ust 2 pkt 1
Umiejętność
organizacji
i doskonalenia
warsztatu pracy,
dokonywania
1.
ewaluacji
własnych działań,
a takŜe oceniania
ich skuteczności
i dokonywania
zmian w tych
działaniach.

Zadania

1. Współpraca z opiekunem staŜu:
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna staŜu i innych
nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna staŜu – konsultacja,
opracowanie konspektów zajęć, analiza.

Termin realizacji

IX 2008
IX 2008
Dwa razy w roku
szkolnym
Dwa razy w roku
szkolnym

Sposób
dokumentowania

Kontrakt
Plan rozwoju
zawodowego
Wnioski z obserwacji

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
Według potrzeb
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod
nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy.

Według potrzeb
Według potrzeb

Scenariusze zajęć
lekcyjnych
Testy

3. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
- Udostępnienie nauczycielom uczącym scenariuszy lekcji,
sprawdzianów w ramach WDN.

Cały okres staŜu

4. Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego.
5. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach.
6. Korzystanie z publikacji i portali internetowych
przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi
zawodowemu

Cały okres staŜu
Cały okres staŜu

Zaświadczenie
Potwierdzenie
Zaświadczenia
Zaświadczenia
Notatki

§ 7ust 2 pkt 2

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi

Cały okres staŜu

poradniami.
Umiejętność
uwzględniania
w pracy potrzeb
rozwojowych
uczniów,
problematyki
środowiska
2.
lokalnego oraz
współczesnych
problemów
społecznych
i cywilizacyjnych.

2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji

Na bieŜąco

rodzinnej.
3. Prowadzenie koła sportowego

Według potrzeb

Ankiety, adnotacje w
dziennikach
lekcyjnych,
sprawozdania

Według potrzeb

Dziennik zajęć
pozalekcyjnych

Cały okres staŜu

4. Organizacja i przeprowadzenie konkursów przynajmniej na
poziomie szkolnym.
5. Organizacja i przygotowanie wycieczek szkolnych.
6. Uwzględnianie indywidualnych moŜliwości ucznia,
przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie
uzdolnionym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu

Sprawozdania
Cały okres staŜu
Karty wycieczki

umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach

Według potrzeb

Zeszyt konsultacji,
dziennik zajęć
pozalekcyjnych

Na bieŜąco

Płyty z materiałami
dotyczącymi w-f

Według potrzeb

Zaświadczenia

pozaszkolnych.

§ 7ust 2 pkt 3

1. Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy
wykorzystaniu komputera.

Umiejętność
wykorzystywania
3.
w pracy
technologii
informacyjnej
i komunikacyjnej.

2. Udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi

Adnotacje w
dziennikach
lekcyjnych rozmów
indywidualnych,
sprawozdania

komputera, pracy w określonych programach, tworzenie stron
internetowych, przygotowania prezentacji itp.;
3. Przygotowanie dyplomów i wyróŜnień.

Według potrzeb

Wzory dyplomów

§ 7ust 2 pkt 4

4.

Umiejętność
zastosowania wiedzy
z zakresu
psychologii,
pedagogiki
i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty,
pomocy społecznej
lub postępowania w
sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu
problemów
związanych
z zakresem
realizowanych przez
nauczyciela zadań.

§ 7ust 2 pkt 5

5.

Umiejętność
posługiwania się
przepisami
dotyczącymi systemu
oświaty, pomocy
społecznej lub
postępowania w
sprawach nieletnich,
w zakresie
funkcjonowania
szkoły, w której
odbywam staŜ.*

1. WdraŜanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów,

Cały okres staŜu

Notatki

Cały okres staŜu

Notatki

Cały okres staŜu

Notatki

Cały okres staŜu

Notatki

Cały okres staŜu

Notatki

Cały okres staŜu

Notatki

Cały okres staŜu

Notatki

Cały okres staŜu

Notatki

konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu
agresji.
2. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i
dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism).
3. Współpraca ze szkolnym pedagogiem, z poradnią
psychologiczno – pedagogiczną.
4. Organizacja czasu wolnego ucznia.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut,
WSO, plany, regulaminy, programy).
2. Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MEN z 1. 12. 2004 w sprawie awansu
zawodowego nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
3. Udział w pracach komisji róŜnorodnych konkursów
przedmiotowych

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.

Zatwierdzam do realizacji

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

