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Cel ogólny rozwoju zawodowego:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
1.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu
i metod pracy.
2.Uczestniczenie w róŜnych formach doskonalenia słuŜących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
3.Wspieranie uczniów w ich rozwoju.
4.Doskonalenie sposobu analizowania swojej pracy i działań.
5.Efektywne działania w zespołach i praca w grupie.
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§ 8 ust. 1 pkt. 1
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie
umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania

Formy realizacji

Termin
realizacji

Sposób udokumentowania

Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych MEN.

VIII/IX 2008

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie staŜu, plan rozwoju zawodowego.

Doskonalenie znajomości zasad funkcjonowania
szkoły i organizacji jej
zadań.

Zapoznanie się z dokumentami szkoły:
Program Wychowawczy Szkoły, Program
Profilaktyczny Szkoły, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania itp.

Wrzesień
2008

Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z
dokumentacją szkoły.

Pogłębianie wiedzy i
umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń.

Poszukiwanie nowości wydawniczych
dotyczących nauczania wychowania fizycznego ,przeglądanie stron internetowych, wykorzystanie zdobytej wiedzy do
pracy z uczniami.

Okres staŜu
.

Scenariusze, notatki.

Opracowanie materiałów Opracowania pisemne, foliogramy, prezentacje multimedialne.
dydaktycznowychowawczych dla
uczniów.

Okres staŜu.

Opracowania, opinie
innych nauczycieli,
zebrana dokumentacja.

Wykorzystanie technolo- Korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych, internetu.
gii komputerowej i informacyjnej w pracy
pedagogicznej.

Okres staŜu.

Potwierdzenia, zaświadczenia.

§ 8 ust. 1 pkt. 2
Realizacja zadań słuŜących podniesieniu jakości pracy szkoły.
Opracowanie dokumentacji pracy nauczyciela
wychowania fizycznego.

Opracowanie pisemne.

Okres staŜu..

Zbiór dokumentów.

Pełnienie funkcji lidera
zespołu zadaniowego
ds. promocji zdrowego
stylu Ŝycia.

Opracowanie wraz z zespołem zadaniowym Od września Sprawozdanie z pracy
zespołu i wnioski.
planu pracy, realizacja zadań zawartych
2008 do odw planie.
wołania przez
Radę Pedagogiczną.
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Promowanie Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 5
wśród uczniów gimnazjów.

Współudział w opracowaniu informatora o Okres staŜu.
szkole, organizowanie i uczestnictwo w
spotkaniach z uczniami gimnazjum, pokazanie prezentacji multimedialnej dla gimnazjalistów, przygotowanie stoiska szkoły na
Białostockie Forum Szkół.

Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja fotograficzna.

Opieka nad bazą sportową , kontrola przydatności sprzętu i urządzeń
sportowych.

BieŜące usuwanie zaistniałych uszkodzeń
i zniszczeń, zakup sprzętu sportowego.

Na bieŜąco

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Sprawowanie opieki nad
zespołem uczniów prowadzących gablotkę
przedmiotową.

Wykonanie gablotki przedmiotowej, pełnienie roli doradcy w sprawach tematyki
gazetki przedmiotowej, kontrola aktualności gazetki.

Na bieŜąco.

Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.

§ 8 ust. 1 pkt. 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności słuŜących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości
pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w róŜnych formach kształcenia ustawicznego.

Wstępna ocena własnego Analiza zasobów i deficytów. Analiza zain- VIII/IX 2008. Zaplanowanie działań
dorobku zawodowego.
teresowań i preferencji własnych w kontekna okres staŜu – plan
ście potrzeb szkoły.
rozwoju zawodowego.

Wrzesień ‘08, Potwierdzenie dyrekto‘09,‘10 roku. ra szkoły.
Udział w pracach zespołu i realizacja przy- Okres staŜu.
dzielonych zadań.

Udział w pracy przedmiotowego zespołu
wychowania fizycznego.

Współudział w opracowaniu planu pracy.

Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

Udział w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego w ramach WDN, udział
w samokształceniowych Radach Pedagogicznych.

Okres staŜu.

Zaświadczenia.

Udział w róŜnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnie
do potrzeb.

Udział w zajęciach warsztatowych i metodycznych organizowanych przez CEN i
MODM.

Okres staŜu.

Świadectwa, zaświadczenia.

Okres staŜu

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe.
Ukończenie studiów
podyplomowych z zakresu przysposobienia
obronnego.
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§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej na skutek wdroŜenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Sprawowanie funkcji
wychowawcy klasy II
i III murarz.

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ucznia, konsultacje z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Rok szkolny
2008/2009
i 2009/2010

Potwierdzenie dyrektora o sprawowaniu
funkcji wychowawcy.

Współudział w opracowaniu planu pracy
Udział w zebraniach
zespołu wychowawczego zespołu wychowawczego, prowadzenie
i rozwiązywanie proble- zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.
mów we współpracy z
innymi nauczycielami i
rodzicami.

Okres staŜu.

Sprawozdania, potwierdzenie obecności
na zebraniach.

Przygotowanie uczniów Udział w zawodach sportowych organizo- Okres staŜu
do zawodów sportowych wanych przez SZS.
w róŜnych dyscyplinach
sportowych.

Potwierdzenia.

Opracowanie i wdroŜenie WdraŜanie i ewaluacja pso z wychowania 2008/2009
przedmiotowego systemu fizycznego.
oceniania, który zakłada
integrację
młodzieŜy
poprzez sport oraz wyrobienie
przestrzegania
zasady „fair play”.

Potwierdzenie dyrektora oraz pso.

Ewaluacja działań wła- Opracowanie pisemne – wnioski z prze- Okres staŜu
snych.
prowadzonych działań

Ocena pracy.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności
stosowania technologii
komputerowej i informatycznej w praktyce dydaktycznej, w opracowaniu dokumentacji i pomocy dydaktycznych.

Zapis przedmiotowego systemu oceniania i Okres staŜu.
wymagań edukacyjnych w formie elektronicznej, scenariuszy zajęć lekcyjnych
i materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, opracowanie prezentacji multimedialnych, opracowanie dokumentów
przydatnych do pracy w szkole.

Gromadzenie danych w formie elektroniczProwadzenie dziennika
elektronicznego klasy II i nej.
III murarz.

2008/2009
2009/2010

Opracowania w formie
elektronicznej.

Potwierdzenie dyrektora.
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Wykonanie w technice
Power Point prezentacji
multimedialnej dotyczącej promocji zdrowego
stylu Ŝycia.

Umieszczenie prezentacji multimedialnej
na stronie szkoły oraz przedstawienie wybranym klasom na lekcji wychowania fizycznego.

Okres staŜu.

Prezentacje multimedialna.

Wykorzystanie internetu
jako źródła informacji
z zakresu sportu, wychowania fizycznego,
zdrowia.

Wzbogacenie warsztatu i metod pracy.

Okres staŜu.

Materiały z internetu.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli staŜystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub
innych zajęć.
Opublikowanie w portalu Przygotowanie planu, przesłanie na strony
internetowe.
internetowym „planu
rozwoju zawodowego”

Listopad
2008

Publikacja w internecie.

Prowadzenie otwartych zajęć. Dzielenie się
Prowadzenie lekcji
otwartych dla nauczycieli swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi
pracujących w ZSZ nr 5. nauczycielami.

Okres staŜu.

Scenariusze zajęć.

Współpraca nauczycieli
WF z ZSZ nr 5 z nauczycielami WF PG nr 15 –
lekcje otwarte.

Przeprowadzenie wspólnie z PG nr 15
„Dnia Sportu”, prowadzenie lekcji otwartych oraz innych imprez w zaleŜności od
potrzeb.

Okres staŜu.

Potwierdzenia, sprawozdania.

Współpraca nauczycieli
wychowania fizycznego
ZSZ Nr5.

Organizacja i udział w zawodach sportowych na terenie naszej szkoły i organizowanych przez podlaski SZS.

Okres staŜu.

Sprawozdania, tabele
wyników.

Sprawowanie opieki nad
praktykantami.

Realizacja zadań zawartych w programie
z zakresu praktyki pedagogicznej.

Okres staŜu.

Potwierdzenia opieki
nad praktykantami.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdroŜenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.
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Opracowanie i realizacja
programu wychowawczego dla klasy II i
III murarz.

Opracowanie pisemne i realizacja programu 2008/2009
wychowawczego.
2009/2010

Program zatwierdzony
decyzją RP i RR.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Prowadzenie na lekcjach
WF pogadanek dla młodzieŜy na temat bhp na
zajęciach.

Pogadanki na lekcjach.

Okres staŜu.

Wpisy w dziennikach.

Organizowanie imprez
sportowych.

Turnieje o mistrzostwo ZSZ nr 5 w tenisie
stołowym, piłce siatkowej i piłce noŜnej.

Okres staŜu.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Okres staŜu.

Potwierdzenie dyrektora szkoły, zaświadczenia.

Udział uczniów ZSZ nr 5 Przygotowanie młodzieŜy do udziału
w konkursach piosenki
w konkursach.
organizowanych w Białymstoku.

Współpraca z podlaskim Promocja sportu szkolnego poprzez udział Okres staŜu.
Wojewódzkim Szkolnym młodzieŜy w róŜnych formach imprez sporZwiązkiem Sportowym. towych.

Zaświadczenia, protokoły.

Propagowanie zdrowego
stylu Ŝycia.

Pogadanki specjalistów, projekcje filmów,
plakaty, konkursy, gazetka szkolna.

Okres staŜu.

Wpisy w dziennikach,
potwierdzenia.

Organizacja Dnia Sportu- Zorganizowanie meczu piłki siatkowej
Rada Pedagogiczna na
pomiędzy nauczycielami a uczniami naszej
sportowo i współzawod- szkoły.
nictwo sportowe z PG
Nr 15.

Okres staŜu.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z pielęgniar- Zajęcia edukacyjne dla uczniów naszej
ką szkolną, pedagogiem i szkoły.
psychologiem szkolnym.

Okres staŜu.

Potwierdzenia.
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Współpraca z MłodzieZajęcia informacyjno-edukacyjne dla
Ŝowym Ośrodkiem Tera- uczniów klas pierwszych ZSZ nr 5.
pii i Readaptacji „Etap”.

Okres staŜu.

Potwierdzenia, sprawozdania.

Współpraca z Policyjną
Izbą Dziecka.

Udział klas pierwszych w zajęciach prowadzonych przez policję w Policyjnej Izbie
Dziecka.

Okres staŜu.

Potwierdzenia.

Współpraca z ośrodkiem
„Monar”

Przeprowadzenie zajęć integracyjnych i
profilaktycznych przez pracowników
ośrodka „Monar” dla uczniów ZSZ Nr 5.

Okres staŜu.

Potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Przygotowanie uczniów
do zawodów na szczeblu
Powiatowym i Wojewódzkim.

Udział młodzieŜy w zawodach sportowych i innych konkursach.

Okres staŜu.

Dyplomy, protokoły,
potwierdzenia dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
Diagnozowanie problemów wychowawczych
i podejmowanie środków
zaradczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowankami, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i nauczycielami ZSZ
nr 5.

Okres staŜu.

Reakcja na niewłaściwe zachowania i zwro- Okres staŜu.
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuń- ty uczniów podczas zajęć.
czych nauczyciela.

Organizowanie zebrań
informujących rodziców
o postępach uczniów w
nauce i frekwencji.

Przekazywanie informacji o uczniach w
czasie wywiadówek. Systematyczne spotkania z rodzicami.

Okres staŜu.

Zaświadczenia o
współpracy.

Potwierdzenia.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Opracowała: mgr Dorota Sawicka
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