PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Agnieszka Jakubowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego
przez nauczycieli.
Okres trwania stażu od 01.09.2011r. do 31.05.2014r.

Numer Wymagania kwalifikacyjne
Rozp.
określone przez MENiS
MENiS
§ 8 ust.2 Uzyskanie pozytywnych
efektów w pracy
pkt.1
dydaktycznej,
wychowawczej, lub
opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie
jakości pracy szkoły.

Planowane zadania
1. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, korzystanie z
informacji na stronach internetowych MENiS.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
3. Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
4. Przeprowadzenie analizy wyników z egzaminu zawodowego.
5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zależności od
bieżącej oferty i potrzeb szkoły.
6. Lektura fachowej literatury.

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

7. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
8. Organizowanie konkursów szkolnych z przedmiotów ekonomicznych.
9. Pełnienie funkcji członka komisji na egzaminie dojrzałości i egzaminie z
przygotowania zawodowego.
10. Przeprowadzenie badań opinii dotyczących skuteczności mojego nauczania i
wychowania.
1. Opracowanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.
2. Wykorzystanie technik informacyjnych do przetwarzania danych
z wykorzystaniem programu Excel.
3. Korzystanie z Internetu w procesie samokształcenia .
4. Opracowanie i gromadzenie zestawów testów, ćwiczeń, sprawdzianów
z przedmiotów ekonomicznych.
5. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.
6. Opracowanie materiałów związanych z awansem zawodowym, wykorzystując
umiejętności stosowania technologii komputerowej.
7. Śledzenie na bieżąco stron internetowych wydawnictw szkolnych.
8. Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych.

Numer
Rozp.
MENiS

Wymagania kwalifikacyjne
określone przez MENiS

Planowane zadania

Umiejętność dzielenia się

1. Współpraca z członkami zespołu przedmiotowego.

doświadczeniem z innymi
nauczycielami, w tym przez
prowadzenie otwartych
zajęć, w szczególności dla
nauczycieli stażystów
nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla
nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć.

2. Prowadzenie lekcji otwartych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

§ 8 ust. 2
swoją wiedzą i
pkt. 3

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami będącymi na
ścieżce awansu, wspieranie nauczycieli rozpoczynających staż.
4. Udostępnienie innym nauczycielom opracowanych materiałów w bibliotece
szkolnej, Internecie.
5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu ( wdrażanie stażysty do aktywnego życia
szkoły, wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela, pomoc
w opracowaniu planu rozwoju i jego realizacji, pomoc w budowaniu warsztatu
pracy).
6. Pomoc innym nauczycielom w przygotowaniu uczniów do konkursów
i olimpiad z wiedzy ekonomicznej.

Numer
Rozp.
MENiS

Wymagania kwalifikacyjne
określone przez MENiS

§ 8 ust. 2 Opracowanie i wdrożenie
pkt. 4a
programu działań

edukacyjnych,
wychowawczych
opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z
oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w
sprawach nieletnich.

Planowane zadania
1. Opracowanie i wdrożenie programu do pracy wychowawcy – zgodnie
z programem wychowawczym szkoły.
2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z rachunkowości w szczególności dla
uczniów posiadających trudności w nauce.
3. Organizacja wycieczek szkolnych: turystycznych, rowerowych, wyjść do kina.

Numer
Rozp.
MENiS
§ 8 ust. 2
pkt. 4 b

Wymagania
kwalifikacyjne określone
przez MENiS
Wykonywanie zadań
doradcy metodycznego,
egzaminatora okręgowej
komisji egzaminacyjnej,
eksperta komisji
kwalifikacyjnej lub
egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających
się o awans zawodowy,
rzeczoznawcy do spraw
programów nauczania,
programów wychowania
przedszkolnego,
podręczników lub
środków dydaktycznych,
a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych- także
konsultanta
współpracującego z
Centrum Edukacji
Artystycznej.

Planowane zadania

1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE w Poznaniu podczas egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik ekonomista,
technik handlowiec, sprzedawca.
2. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez OKE w Poznaniu
dotyczących procedur przeprowadzania egzaminów.

Numer
Rozp.
MENiS
§ 8 ust. 2
pkt. 4c

§8 ust. 2
pkt. 4e

Wymagania
kwalifikacyjne
określone przez
MENiS
Poszerzenie zakresu
działań szkoły, w
szczególności
dotyczących zadań
dydaktycznych,
wychowawczych lub
opiekuńczych.
Wykonywanie zadań
na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub
postępowania w
sprawach nieletnich we
współpracy z innymi
osobami, instytucjami
samorządowymi lub
innymi podmiotami.

Planowane zadania
1. Organizowanie wycieczek szkolnych, imprez i uroczystości odbywających się
na terenie szkoły.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami szkoły .
3. Udział w dniach otwartych szkoły.
4. Aktywna realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy.
1. Współpraca z uczelniami wyższymi.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnych.

Numer
Rozp.
MENiS
§ 8 ust. 2
pkt. 5

Wymagania
kwalifikacyjne
Planowane zadania
określone przez
MENiS
Umiejętność
1. Opis dwóch przypadków edukacyjnych- wychowawczych.
rozpoznawania
i rozwiązywania
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych lub
innych z
uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju
szkoły w której
nauczyciel jest
zatrudniony.

Opracowała mgr Agnieszka Jakubowska

wrzesień, 2011r.

