PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
mgr Teresy Kolińskiej
Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego
w Warcinie

Termin: od 01.09.2010 do 31.05.2013

.

1

INFORMACJE O NAUCZYCIELU:

Imię i nazwisko: Teresa Kolińska
Miejsce pracy: Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie
Nauczany przedmiot: -matematyka, chemia,
-opiekun uczniów w internacie,
Staż pracy w zawodzie nauczyciela : 9 lat
Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym
Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Chemii, kierunek: ochrona
środowiska
Uniwersytet Gdański, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
Ukończone studia podyplomowe:
 Matematyka z informatyką (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku)

Podjęte formy doskonalenia zawodowego:
Kursy:








„Pomiar dydaktyczny I stopnia.”
„Pomiar dydaktyczny II stopnia.”
„Ochrona środowiska w nauczaniu chemii.”
„Szkolenie kandydatów na egzaminatora z zakresu chemii.”
„Przygotowanie uczniów do nowej matury z chemii.”
Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej.”
Podstawy języka migowego.”

Konferencje i spotkania metodyczne:
 „Kształcenie umiejętności praktycznych warunkiem skutecznego procesu nauczania.”
 „Uczyć do sukcesu na maturze, a nie do matury.”
 „Nowoczesny zeszyt ćwiczeń w nauczaniu chemii w szkole ponadgimnazjalnej –
praktyczna pomoc dla ucznia i nauczyciela .”
 „Matura z Operonem – nowy program przygotowań do egzaminu maturalnego z
chemii.”
Szkolenia:
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 „Praca z uczniem mającym trudności edukacyjne.”
 „Prawa ucznia w świetle praw dziecka”
 „Wpływ osobowości nauczyciela na rozwój osobisty ucznia. Warsztat pracy młodego
nauczyciela wychowawcy.”
 Planowanie wynikowe w pracy nauczyciela.”
 Wzmocnienie pozycji nauczyciela w szkole – socjotechniki. Trudne rozmowy
nauczyciela z rodzicami ucznia.”
 Zjawiska dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemu profilaktyki wobec
młodzieży niedostosowanej społecznie.”
 „Przestrzeganie praw człowieka jako standard pracy szkoły”.
 „Summer School on Actinide and Applications.”

Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia
2004 r.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
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Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)
L.p
.

Zadania

Sposób realizacji

Terminy

Sposób
dokumentowania

1.

Zapoznanie się
z procedurami awansu
zawodowego.

- analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczącego awansu
zawodowego

IX-X 2010 r.

- notatki własne

2.

Odbycie stażu dotyczącego
awansu zawodowego.

- poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu

IX
2010 r.

- plan rozwoju
- gromadzenie
świadectw, potwierdzeń
sprawozdań, zdjęć itp.

- opracowanie planu rozwoju
zawodowego
na bieżąco
- dokumentowanie realizacji planu
rozwoju

3.

Zapoznanie się ze zmianami
w dokumentach określających
zasady funkcjonowania szkoły

4.

Podnoszenie własnych
kwalifikacji

- sporządzanie sprawozdania z
realizacji planu
rozwoju zawodowego

V/VI 2013 r.

- analiza dokumentów
obowiązujących w szkole

na bieżąco
w miarę
potrzeb

- potwierdzenie
dyrektora szkoły

- uczestnictwo
na bieżąco
w szkoleniach, kursach,
konferencjach
- uczestnictwo
w szkoleniowych posiedzeniach Rad
Pedagogicznych

- świadectwa
- zaświadczenia

- studiowanie literatury
z zagadnień edukacji, pedagogiki,
psychologii oraz problemów
oświatowych, pomocy społecznej,
postępowania w sprawach nieletnich

5.

Przeprowadzenie analizy
własnej pracy

- autorefleksja

okres stażu

- arkusz samooceny
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6. Wprowadzenie nowoczesnych

- praca z uczniem metodą projektu,

na bieżąco

- scenariusze zajęć

metod nauczania
- stosowanie w pracy z uczniami
aktywizujących metod pracy,

7.

Przygotowanie uczniów do
egzaminów zewnętrznych

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych okres stażu
mających na celu przygotowanie
uczniów do egzaminów maturalnych

8.

Przeciwdziałanie niskiej
frekwencji

okres stażu
- podjęcie różnorodnych działań
mających na celu zwiększenie
frekwencji (np. rozmowy z uczniami,
rodzicami, pedagogiem szkolnym)

- notatki własne

9.

Praca w zespołach
przedmiotowych,
wychowawczych

- praca w zespołach
przedmiotowych,

okres stażu

- notatki własne

10.

Współpraca z rodzicami.

- spotkania klasowe,

okres stażu

- notatki,
- kserokopie wpisów w
dzienniku lekcyjnym,

- spotkania indywidualne,

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust. 2 pkt 2)
11. Prowadzenie w ramach koła

zainteresowań zajęć
z wykorzystaniem technologii
informacyjnej
i komunikacyjnej.

12.

Wykorzystanie technologii
informacyjnej
i komunikacyjnej
w praktyce zawodowej

- korzystanie
z komputerowych programów w
pracy
z uczniami,
- wykorzystanie Internetu,
- opracowanie dokumentacji,

okres stażu

na bieżąco

- przygotowanie pomocy
dydaktycznych,
- opracowanie narzędzi badawczych,

13.

Opracowanie materiałów
dotyczących przebiegu stażu
z wykorzystaniem technologii
komputerowej

- dokumentacja awansu zawodowego okres stażu
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13. Wykorzystanie Internetu jako
źródła informacji

- wyszukiwanie informacji
o kursach i szkoleniach,

na bieżąco

- wyszukiwanie informacji
o konkursach,
- wyszukiwanie informacji
potrzebnych do prowadzenie zajęć
- śledzenie stron internetowych
związanych
z oświatą i awansem zawodowym, np.
www.sejm.gov.pl
www.mpips.gov.pl
www.men,gov.pl
www.mops.gda.pl
www.kuratorium.gda.pl
- pogłębianie znajomości zagadnień
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych bądź innych
związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem
w sprawach nieletnich na stronach:
www.niebieskalinia.pl – niebieska
linia
www.szkolna.pl – wychowanie na co
dzień
www.dswe.pl – teraźniejszość człowiek-edukacja
www.vulcan.pl/przegladoswiatowy przegląd oświatowy
www.irss.and.pl –problemy
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opiekuńczo – wychowawcze
Wdrażanie
uczniów
do
przydzielenie uczniom zadań
14.
korzystania
wymagających korzystania z
z technologii komputerowej
technologii komputerowej,
(zgodnie z ich możliwościami)
podczas przygotowania
różnorodnych materiałów.
15. Doskonalenie umiejętności - uczestniczenie w zorganizowanych
wykorzystania technologii
formach doskonalenia zawodowego,
informacyjnej
i komunikacyjnej.

okres stażu

okres stażu

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)
16.

Pełnienie funkcji opiekuna
studentów odbywających
praktyki szkolne

- współpraca przy przygotowaniu
scenariuszy lekcji, udostępnianie
dokumentacji szkolnej, udzielanie
wskazówek
i rad dotyczących pracy dydaktyczno
– wychowawczej

17. Prowadzenie zajęć otwartych,
koleżeńskich dla
zainteresowanych nauczycieli

w miarę
potrzeb.

- konspekty

w miarę
potrzeb

- sprawozdanie
- scenariusze zajęć

18.

Współpraca
z pedagogiem szkolnym

- uczestnictwo
w spotkaniach, analiza sytuacji
uczniów, podejmowanie wspólnych
działań pedagogicznych
i wychowawczych

w miarę
potrzeb

- sprawozdanie

19.

Współpraca
z nauczycielami uczącymi w
danej klasie

- wymiana doświadczeń w celu
ustalenia wspólnego frontu działań
pedagogicznych
i wychowawczych

w miarę
potrzeb

- sprawozdanie

20.

Opracowywanie
- udzielanie wskazówek
i udostępnianie materiałów dla i rad dotyczących pracy dydaktyczno
innych nauczycieli
– wychowawczej

w miarę
potrzeb

- opracowane materiały

- opracowanie i udostępnianie innym
nauczycielom scenariuszy zajęć,
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21.

Służenie radą i pomocą
młodszym wychowawcom.

- obserwowanie prowadzonych zajęć

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 4a)
22.

Opracowanie
i wdrożenie planu realizacji
zajęć lekcyjnych oraz zajęć
pozalekcyjnych

- prowadzenie zajęć lekcyjnych z
okres stażu
matematyki
i chemii w oparciu o opracowany plan
realizacji zajęć,

- zdjęcia
- sprawozdania

- opracowanie programu pracy
wychowawczej klasy,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
z matematyki i chemii
w oparciu o opracowany plan
realizacji zajęć,

23.

24.

Opracowanie i wdrożenie
programu „Dbamy o nasze
środowisko lokalne”

- opracowanie planu

okres stażu

- zapoznanie z planem nauczycieli,
zainteresowanych rodziców

Opracowanie i wdrożenie
- opracowanie i wdrożenie planu
programu pomocowego dla
ucznia z kłopotami w nauce lub - zapoznanie z planem nauczycieli,
ucznia uzdolnionego.
zainteresowanych rodziców

- Plan Pracy
- sprawozdanie
z realizacji

okres stażu

- Plan Pracy
- sprawozdanie
z realizacji

„Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych”
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
25.

Uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia
zawodowego
i wykorzystanie zdobytych
umiejętności w podnoszeniu
jakości pracy szkoły.

- ukończenie różnych form
doskonalenia zawodowego,

okres stażu

26.

Współpraca
z pedagogiem szkolnym.

- systematyczne spotkania
z pedagogiem,

okres stażu

- sprawozdanie

27.

Współpraca z kadrą
pedagogiczną ZSL

okres stażu

- notatki własne
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28. Współpraca z nauczycielami ze
SP w Kępicach.

29.

30.
31.

32.

Współpraca z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną

Współpraca
z biblioteką publiczną w
Kępicach.
Opracowanie publikacji,
referatów lub innych
materiałów.

Przygotowanie uczniów do
konkursów zewnętrznych.

- przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć dotyczących
zanieczyszczenia środowiska,

okres stażu

- sprawozdanie

- pomoc dzieciom
z problemami psychologicznymi
i pedagogicznymi

okres stażu

- sprawozdanie

- korzystanie z publikacji

okres stażu

- publikowanie, wygłoszenie lub
popularyzacja referatów, publikacji
lub innych materiałów

okres stażu

- przygotowanie uczniów do
konkursów z zakresu: chemii,
matematyki, ochrony środowiska
( konkurs „Teraz Woda”)

w okresie
stażu

- potwierdzenie
dyrektora

okres stażu

- potwierdzenie

okres stażu

- plan rozwoju
zawodowego dostępny
w Internecie

33. Uzyskanie nagrody dyrektora za

- opinie

osiągnięcia zawodowe

34. Opublikowanie planu rozwoju
zawodowego

- umieszczenie planu rozwoju w
Internecie

- prowadzenie dodatkowych zajęć
przygotowujących uczniów do
egzaminu maturalnego z matematyki i
chemii
Współorganizowanie
akademii
i
branie
czynnego
udziału w Dniach okres stażu
36.
imprez szkolnych.
Otwartej szkoły,

35.

Przygotowanie uczniów do
egzaminu maturalnego.

- pomoc w organizacji uroczystości z
okazji 65–lecia szkoły,
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37.

Doposażenie pracowni.

- zakup pomocy dydaktycznych

okres stażu

„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 4c)
38. Przeanalizowanie i opisanie
przypadków rozpoznania i
rozwiązania problemów
wychowawczych

- dokonanie analizy i opisu oraz
w okresie
przedstawienie rozwiązania dwóch trwania stażu
problemów wychowawczych
według
potrzeb

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.
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