Beata Gomułka
nauczyciel mianowany biologii i chemii
w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Podstawa prawna:
 Karta Nauczyciela art.9g. ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

§ 8 ust. 1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie
warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Podejmowane działania

Formy realizacji

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego

 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu
zawodowego (ustawy, rozporządzenia)

2. Wnikliwa analiza
dokumentacji szkoły

 Analiza dokumentów:
 Statut Szkoły,
 Program Wychowawczy
 Program Profilaktyki
 Program Edukacji Patriotycznej
 Koncepcji Pracy Szkoły (Roczny Plan Rozwoju Szkoły)
 Regulaminy wewnętrzne szkoły
 Opracowywanie różnorodnych sprawdzianów, materiałów
dydaktycznych, testów, kart pracy, ankiet
 Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia
dokumentacji szkolnej
 Korzystanie z komputera i jego oprogramowania do sporządzania
pism, referatów, artykułów, dyplomów,
protokołów, zaproszeń itp.
 Korzystanie z Internetu (strony edukacyjne) w poszukiwaniu
wiadomości z biologii i chemii (np. scenariusze lekcji, konkursy
itp.)
 Opublikowanie planu rozwoju w Internecie
 Wykorzystanie programów multimedialnych na lekcjach

3. Umiejętne
posługiwanie
się komputerem jako
narzędziem pracy
i Internetem jako
źródłem informacji

Termin realizacji

VIII-IX 2014 r.

IX –X 2014 r.

na bieżąco

 Prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów i prezentacji
multimedialnych, opracowywanie własnych prezentacji
multimedialnych oraz pomoc uczniom w ich sporządzeniu

§ 8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
1

2

3

1. Dzielenie się swoją wiedzą i
doświadczeniem z innymi
nauczycielami

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
udostępnianie pomocy dydaktycznych, scenariuszy imprez i
uroczystości klasowych i szkolnych, ankiet, itp.

wg potrzeb

2. Aktywna współpraca
z nauczycielami innych
przedmiotów
3. Budowanie własnego
warsztatu pracy

 Udostępnianie własnych scenariuszy
 Udostępnianie pomocy naukowych

okres stażu

 Udoskonalenie i wystrój pracowni biologicznej
· Wzbogacanie sali w pomoce wykonane przez uczniów, dbanie o
gazetki, dekoracje
· Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi(podręczniki, pomoce
naukowe)

wg potrzeb

4. Prowadzenie zajęć
otwartych
dla nauczycieli

 Opracowanie scenariusza zajęć z biologii na temat ‘‘Różnorodność
organizmów’’ i przeprowadzenie zajęć otwartych

styczeń 2017 rok

5. Przygotowywanie
uroczystości, apeli, imprez
szkolnych

 Opracowanie scenariuszy apeli i uroczystości szkolnych
- Dzień Matki
- Święto Niepodległości
- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 Przygotowywanie uczniów do udziału w apelach
i uroczystościach
 Przygotowanie dekoracji i rekwizytów

maj 2014
listopad 2015
maj 2017

6. Aktywny udział w pracach:
a) Zespołu
Przyrodniczego
b) Zespołu do Spraw
Ewaluacji

c) Komisji Wnioskowej

a)
- Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami
zespołu
-Prowadzenie dokumentacji zespołu
b)
- Sporządzanie planu pracy
- Opracowanie ankiet
- Przeprowadzenie ankiet
- Opracowanie wyników ankiet
- Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej
c)
-Przedstawianie wniosków do dalszej pracy na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej

rok szkolny 2014/2015;2015/2016;
2016/2017
wrzesień 2014
I półrocze roku szkolnego 2014/2015
II półrocze roku szkolnego 2014/2015
maj 2015
czerwiec 2016

rok szkolny 2014/2015

7. Organizowanie szkolnych
konkursów oraz
przygotowywanie uczniów do
konkursów pozaszkolnych

 Opracowanie regulaminów i przeprowadzenie konkursów
- „ Z ekologią na ty”
- „Różnorodność organizmów”
- „Flora i fauna gminy Pruchnik”

maj 2015
maj 2016
maj2017

 Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych z biologii i
chemii oraz konkursów pozaszkolnych

wg potrzeb

8. Realizacja projektu
„Trzymaj formę ” w klasie II e

 Wdrożenie programu i jego ewaluacji

rok szkolny 2014/2015

9. Współorganizowanie
pokazów doświadczeń
chemicznych

 Współorganizowanie „V Pokazu Doświadczeń Chemicznych” dla kl.
VI SP
 Współorganizowanie spotkania „ Przedszkolak w doświadczeniach”

maj 2015

10. Organizowanie i
współorganizowanie spotkań z
ciekawymi ludźmi

 Współorganizowanie spotkania z funkcjonariuszami policji

styczeń 2015

 Uczestnictwo, wraz z uczniami w wycieczkach szkolnych
- Wycieczka Sanok – Bóbrka – Krosno
- Wycieczka do Kresowej Osady w Baszni Dolnej
oraz różnych formach kultury ( teatr, koncert, kino, itp.)
- wyjazd do kina kl II e

co najmniej jeden raz w roku szkolnym
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014

11. Organizowanie i
współorganizowanie wyjazdów
i wycieczek szkolnych

 Udział w Podkarpackim Rajdzie Pieszym Szkół im. Jana Pawła II w
Świebodnej

październik 2014, 2015, 2016

12. Stałe monitorowanie
sytuacji rodzinnej
wychowanków.

 Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
 Stała współpraca z pedagogiem szkolnym
 Współpraca z rodzicami

okres stażu

13. Rozwijanie zdolności
i zainteresowań uczniów

 Prowadzenie zajęć Koła biologiczno- chemicznego
 Pełnienie funkcji opiekuna Koła Miłośników Przyrody
 Organizowanie akcji, gazetek i wystaw promujących zdrowy tryb
życia, ekologię oraz piękno naszej „Małej Ojczyzny”

rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2014/2015
wrzesień 2014, kwiecień 2015

§ 8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz
podniesieniu, jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1

2

3

1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie
aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym i
zewnętrznym doskonaleniu

 Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i
szkoły
- Awans zawodowy nauczyciela mianowanego
- Praca metodą projektu
- Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
- Ewaluacja w szkole
 Aktywny udział w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych

okres stażu

2. Rozwijanie wiedzy na
temat prawa
oświatowego,
organizacji placówek
oświatowych i reformy
oświaty z wykorzystaniem
Internetu jako źródła
wiedzy

 Studiowanie fachowej literatury dostępnej na rynku

na bieżąco

 Zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami MEN i MENiS
(www.menis.gov.pl)
 Korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
(www.ko.rzeszow.pl) ,OKE (www.oke.krakow.pl) i innych portali
edukacyjnych

3. Współpraca z redakcją
kwartalnika „ Ziemia
Pruchnicka”

 Pisanie artykułów nt. społeczności lokalnej i szkolnej

co najmniej jeden artykuł w każdym
roku szkolnym

4. Współpraca z Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną
W Jarosławiu.

 Wdrażanie zaleceń poradni w program nauczania biologii i chemii

5. Pomoc w prowadzeniu akcji
charytatywnych Samorządu
Uczniowskiego.

 pomoc w organizacji akcji „Góra Grosza”
 zbiórka darów dla Domu Dziecka w Łopuszce Wielkiej
 uwrażliwienie uczniów gimnazjum na potrzeby innych ludzi

listopad –grudzień 2014,2015,
2016

 udział uczniów warsztatach artystycznych na terenie ośrodka

czerwiec 2016

 Realizowanie oraz zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w
imprezach środowiskowych i projektach finansowanych z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich:
- „ Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…’’
- „ Smaki pokoleń”

Okres stażu

według potrzeb

8. Współpraca ze
Środowiskowym Domem
Samopomocy w Pruchniku.
9.Praca w Stowarzyszeniu
„ Tradycja i Rozwój”

wrzesień 2014
wrzesień- pażdziernik 2014

