PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:

mgr Agnieszka O.

Stanowisko:

Pedagog szkolny

Placówka:

Szkoła Podstawowa

Okres stażu:

2 lata 9 miesięcy

2015 rok

I. Zagadnienia organizacyjne
Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie
Rozporządzenia MEN
z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2013r., poz. 393).
Zadania

Formy realizacji

Termin

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego
nauczycieli.

Analiza przepisów
VIII/IX
dotyczących awansu
2015r.
zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie MEN z dn.1 marca
2013 r.)

Dowody realizacji
Wniosek
o rozpoczęcie stażu.

Korzystanie z poradnika dla
nauczycieli
www.awans.net
Korzystanie z informacji
dotyczących procedur awansu
zawodowego zawartych w
publikacjach na stronach
internetowych
IX 2015r.

2. Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju zawodowego.

3. Przygotowanie
sprawozdania
z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku
po zakończeniu stażu
o podjęcie
postępowania
kwalifikacyjnego.

Opracowanie planu rozwoju
zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji
w formie elektronicznej
i papierowej.
Uzyskanie oceny dorobku
zawodowego.
Autorefleksja, analiza podjętych
działań, opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego.
Prawidłowe wypełnienie wniosku.

Czas trwania
stażu
V 2018r.
V 2018r.

VI 2018r.

Zestawienie
dokumentów:
świadectw,
sprawozdań,
zaświadczeń.
Sprawozdanie
z realizacji planu
rozwoju
zawodowego.
Wniosek o podjęcie
postępowania
kwalifikacyjnego.
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II. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
z dn.1 marca 2013 r.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody
realizacji

1. Poszerzanie
wiedzy
i umiejętności w celu
doskonalenia
warsztatu i metod
pracy.

Uczestniczenie w różnych
formach doskonalenia
zawodowego, szkoleniach,
kursach, radach pedagogicznych,
konferencjach metodycznych
i warsztatach.

Czas trwania
stażu

Zaświadczenia,
certyfikaty,
świadectwa
o udziale
w szkoleniach,
kursach i innych
formach
doskonalenia
zawodowego.

Uczestnictwo
w szkoleniowych
posiedzeniach
Rady Pedagogicznej.
Obserwowanie zajęć
prowadzonych
przez innych nauczycieli.
2. Samodzielne
pogłębianie wiedzy
i umiejętności.

Studiowanie literatury fachowej
i publikacji internetowych.

Zgodnie
z ustalonym
harmonogramem
Zgodnie
z ustalonymi
terminami
Czas trwania
stażu

Wykaz literatury,
publikacji, stron
internetowych.

Zgodnie
z ustalonymi
terminami

Potwierdzenie
dyrektora szkoły

Poszerzanie wiadomości z zakresu
prawa oświatowego.

3. Uczestniczenie
w pracach organów
szkoły związanych
z realizacją jej
podstawowych
funkcji
i wynikających z niej
zadań.

4. Pełnienie
dodatkowych funkcji
w szkole
powierzonych przez
dyrektora szkoły.

Poszukiwanie nowych rozwiązań
dydaktycznych.
Udział w posiedzeniach
Zespołów ds. pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
Udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
Współpraca z dyrektorem
placówki, z psychologiem
szkolnym, z terapeutą,
z wychowawcami
i nauczycielami.
Uczestniczenie w roli członka
komisji podczas sprawdzianów
klas szóstych
Uaktualnianie Programu
Profilaktyki Szkoły i procedury

Lista obecności
na szkoleniowych
radach
pedagogicznych.

Według
harmonogramu
Czas trwania
stażu
Według
harmonogramu
Według
potrzeb

Potwierdzenie
dyrektora szkoły

Sprawozdania
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postępowania w przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa
uczniów na terenie placówki wg
nowych przepisów prawa.
Praca nad zredagowaniem
dokumentu i wdrożeniem
w szkole Polityki ochrony dzieci
przed krzywdzeniem.

Czas trwania
stażu

Rok szkolny
2015/2016

Praca w Zespole
Interdyscyplinarnym Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

5.Ewaluacja
własnych działań

Prowadzenie gazetki
informacyjnej dla uczniów
i rodziców.
Obserwacje, diagnozy, analizy
przeprowadzonych ankiet.

Czas trwania
stażu

Dokumentacja
własna

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust.2 pkt.2).
Zadania

Formy realizacji

Termin Dowody realizacji

1. Wykorzystanie
Internetu jako źródła
wiedzy z zakresu
prawa, wiedzy
merytorycznej
oraz jako źródła
materiałów
dydaktycznych.

Przygotowanie dokumentacji
niezbędnej do awansu zawodowego.

Czas
trwania
stażu

2. Organizowanie
warsztatu pracy przy
użyciu technologii
informatycznej
i komunikacyjnej

Tworzenie i aktualizowanie
niezbędnej dokumentacji szkolnej.
Gromadzenie materiałów
informacyjnych, publikacji i innych
pomocy dydaktycznych,
profilaktycznych.
Wykorzystywanie nośników
audiowizualnych, edukacyjnych
programów multimedialnych podczas
zajęć terapeutycznych z uczniami.

Wykaz rodzajów
dokumentacji.
Wydruki artykułów
i publikacji
własnych.
Wykaz
wykorzystywanych
stron
internetowych.
Nośniki CD,
fotografie.

Korzystanie z szkolnego systemu
Dziennika elektronicznego,
komunikowanie się z pracownikami
szkoły, rodzicami uczniów,
instytucjami pozaszkolnymi przy
pomocy technologii informacyjnej
i komputerowej.
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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. (§ 8 ust.2 pkt.3).
Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody
realizacji

1. Opracowywanie
i udostępnianie do
wykorzystania
innym nauczycielom
materiałów
dydaktycznych
i profilaktycznych.

Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć otwartych.

Według
potrzeb

Dokumenty
własne, nośniki
CD, prezentacje.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
innych nauczycieli
Przekazywanie materiałów
dydaktycznych innym nauczycielom
(nośniki CD, prezentacje, pomoce
dydaktyczne, dokumenty awansu
zawodowego)
Systematyczna współpraca z terapeutą
i psychologiem szkolnym

2. Prowadzenie
zajęć dla nauczycieli
w ramach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia
zawodowego.
3. Dzielenie się
własnym
doświadczeniem
w pracy
pedagogicznej
z innymi
pracownikami
szkoły

Organizowanie zajęć szkoleniowych
dla chętnych nauczycieli z zakresu
udzielania uczniom wsparcia w
sytuacjach trudnych i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Przygotowanie materiałów na
posiedzenia rad szkoleniowych.
Przygotowanie materiałów z zakresu
udzielania uczniom pomocy
psychologiczno - pedagogicznej do
publikacji na szkolnej stronie
internetowej.

Czas
trwania
stażu
Przynajmniej raz
w roku
szkolnym

Według
potrzeb

Potwierdzenie
dyrektora,
scenariusz zajęć
lub prezentacja
multimedialna.

Dokumentacja
własna,
publikacje

Zamieszczanie publikacji
i dokumentów związanych
z awansem zawodowym nauczycieli
na edukacyjnych stronach, portalach
internetowych.
Wspólne podejmowanie w zespołach
koleżeńskich decyzji dotyczących
działalności edukacyjnej,
wychowawczej, opracowywanie
dokumentów szkolnych, dzielenie się
wiedzą zdobytą na kursach
i szkoleniach.
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Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawie nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4 a)
Zadania
Opracowanie
i wdrożenie programu
autorskiego.

Formy realizacji
Opracowanie, realizacja
i ewaluacja programu zajęć
arteterapeutycznych,
ukierunkowanego na
wspomaganie rozwoju dzieci,
na rozwój ich kreatywności
w działaniu, redukcję napięć
psychicznych i fizycznych.

Termin
Rok
szkolny
2016/2017

Dowody realizacji
Opracowany
program

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).
Zadania
1.Prowadzenie działań
zmierzających do
poprawy bazy pomocy
dydaktycznych

Formy realizacji
Systematyczne wzbogacanie
biblioteczki pedagoga
szkolnego, gier edukacyjnych
planszowych dla uczniów
oraz multimedialnych
programów komputerowych.
Cykl „Radosne dziecko w
bezpiecznej szkole”
Zorganizowanie konkursu
o tematyce profilaktycznej
Przeprowadzenie kampanii
profilaktycznej

Termin
Czas
trwania
stażu

Dowody realizacji
Potwierdzenie
dyrektora szkoły

2015/2016

Dokumentacja
prezentacji

3. Organizacja
konkursów dla uczniów
z zakresu profilaktyki
szkolnej.
4. Wdrożenie w szkole
Polityki ochrony dzieci
przed krzywdzeniem
w ramach przystąpienia
do programu Chronimy
Dzieci.
5.Uzyskiwanie nowych
kwalifikacji.

Przeprowadzenie konkursów,
przygotowanie regulaminów.

Przynajmniej raz
w roku
szkolnym
2015/2016

Potwierdzenie
dyrektora

Kurs kwalifikacyjny
z zakresu działań
terapeutycznych.

2015/2017

Zaświadczenie
ukończenia

6. Praca z uczniami
mającymi trudności
z niepowodzeniami
szkolnym
7. Pedagogizacja
rodziców.

Prowadzenie zajęć
rozwijających umiejętności
społeczne oraz wspomagające
uczenie się matematyki.
Przeprowadzenie prelekcji
dla chętnych rodziców.
Spotkania i rozmowy
indywidualne z rodzicami.

Czas
trwania
stażu

Wpisy w dzienniku

Według
potrzeb

Dokumentacja
własna

2. Opracowanie
zagadnień cyklu
prezentacji dla uczniów
poświęconych
odziaływaniom
profilaktycznym.

Praca w ramach realizacji
programu Chronimy Dzieci
w celu uzyskania Certyfikatu
placówek chroniących dzieci
przed przemocą.

2016/2017
2017/2018

Potwierdzenie
dyrektora
Zaświadczenia
uczestnictwa
w szkoleniach
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Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami. (§ 8 ust.2 p 4e).
Zadania
1. Stała współpraca
z instytucjami
wspierającymi dziecko
i rodzinę, działającymi
na rzecz edukacji,
bezpieczeństwa i zdrowia
dzieci.

Formy realizacji
Współpraca z: Gminnym
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Sądem
Rodzinnym, kuratorami
zawodowymi i społecznymi,
z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, policją,
Strażą Miejską, placówkami
służby zdrowia,
stowarzyszeniami i fundacjami
(Fundacją Dzieci Niczyje)
2. Współpraca z Poradnią Współpraca ze specjalistami
Psychologiczno –
z poradni specjalistycznych
Pedagogiczną.
3. Organizowanie
Współpraca z Gminnym
różnych form pomocy
Ośrodkiem Pomocy
materialnej dla uczniów. Społecznej, udzielanie
informacji, wparcia i porad
rodzicom.
4. Współpraca
Ścisła współpraca z terapeutą,
ze specjalistami
psychologiem szkolnym,
na terenie placówki.
logopedą i pielęgniarką
szkolną.

Termin
Czas
trwania
stażu

Dowody realizacji
Potwierdzenie
dyrektora

Według
potrzeb

Wpisy w dzienniku

Według
potrzeb

Wpisy w dzienniku

Czas
trwania
stażu

Wpisy w dzienniku

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).
Zadania
Opis i analiza dwóch
przypadków rozpoznanie
i rozwiązanie
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych lub
innych.

Formy realizacji
Diagnoza pedagogiczna,
Ustalenie i zastosowanie środków
zaradczych - metod pracy
i oddziaływań terapeutycznych,
wychowawczych, dydaktycznych.
Prognoza, efekty oddziaływań,
wnioski.

Termin
Czas
trwania
stażu

Dowody realizacji
Opis i analiza
dwóch
przypadków

Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu
za zgodą dyrektora szkoły.
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