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Dorota  KONDYSAR            Nauczyciel Mianowany J�zyka Polskiego
                                                                           w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

Nauczany przedmiot: j�zyk polski, historia
Czas sta�u: 1 IX 2001 – 30 V 2004

 Najwa�niejszy w ka�dym działaniu jest pocz�tek.
Platon

PLAN     ROZWOJU   ZAWODOWEGO
(s.1-6)

Lp. Zadania Formy realizacji
zada�

Sposób
dokumentowania

Termin
realizacji

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego.
Wst�pna ocena
własnych
umiej�tno�ci.

analiza przepisów prawa
o�wiatowego dotycz�ca
awansu zawodowego,
podsumowanie
dotychczasowej pracy,
skompletowanie
dokumentów
potwierdzaj�cych
zrealizowane zadania

zło�enie wniosku
 o rozpocz�cie sta�u

31. 08.
2001

2. Pisanie planu. konstruowanie
planu

plan rozwoju
zawodowego
zintegrowany

z dokumentacj� szkoły

okres
sta�u

3. Okre�lenie celów
rozwoju zawodowego.

realizacja planu pracy
dotycz�cego awansu

gromadzenie
dokumentów,
�wiadectw,
dyplomów,
sprawozda�

okres
 sta�u

4. Przygotowanie
sprawozdania
z realizacji planu
rozwoju.

opracowania,
sprawozdania

z realizacji planu
rozwoju.

sprawozdanie 2004

5. Uczestnictwo
w kursach
i warsztatach
doskonal�cych
kompetencje
nauczyciela .

kursy
i warsztaty

za�wiadczenia okres
 sta�u

6. Samodzielne
studiowanie literatury,
wymiana
do�wiadcze�.

studiowanie,
autorefleksja

notatki,
wnioski

okres
 sta�u

Awans   zawodowy
nauczyciela
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Zadania wynikaj�ce z rozporz�dzenia  § 5 ust. 2.

Opracowanie i wdra�anie przedsi�wzi�� i programów na rzecz
doskonalenia swojej pracy i podwy�szanie jako�ci pracy szkoły,
 w tym wykorzystanie i doskonalenie umiej�tno�ci stosowania technologii
komputerowej i  informacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji
zada�

Sposób
dokumentowania

Termin
realizacji

1. Opracuj� i wdro�� do realizacji
gr� edukacyjn�
 ,,Miliard w  rozumie”.

opracowanie
wraz

z uczniami

gra okres
sta�u

2. Wystawki okoliczno�ciowe. opracowanie opis , materiały
z wystawek

okres
 sta�u

3. Opracuj� i wdro��
 do realizacji testy sprawdzaj�ce
wiadomo�ci i umiej�tno�ci
z j�zyka polskiego i historii.

praktycznie przykłady
testów

okres
sta�u

4. Napisz� recenzj� ksi��ek
zwi�zanych z wykonywan�
prac�.

opracowanie notatki okres
sta�u

5. Zorganizuj� i przeprowadz�
Szkolny Konkurs
Ortograficzny.

przygotowanie
uczniów,

organizacja

protokoły,
przykłady
 dyktand

okres
 sta�u

6. Zorganizuj� i przygotuj�
uczniów do Szkolnych
Konkursów Recytatorskich

organizacja,
przygotowanie

uczniów

protokoły, okres
sta�u

7. Przeprowadz� lekcj� metod�
projektów.

praktycznie projekt okres
sta�u

8. Uko�cz� 2 kursy informatyczne
i poznam podstawy obsługi
komputera.

kursy za�wiadczenia okres
sta�u

9. Wykorzystam wiedz�
i umiej�tno�ci z kursów
komputerowych do pisania
szkolnej dokumentacji oraz do
posługiwania si� pomocami
multimedialnymi i internetem.

praktycznie
dokumentacja,

wydruki
komputerowe,
opracowania

okres
 sta�u
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Rozporz�dzenie § 5 ust. 2  pkt. 2
Umiej�tno�� dzielenia si� swoj� wiedz� i do�wiadczeniem

z innymi pracownikami szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji
 zada�

Sposób
dokumento-

wania

Termin
realizacji

1. Wygłosz� na posiedzeniu rady
pedagogicznej referat na temat
awansu zawodowego nauczycieli

opracowanie i
wygłoszenie referatu na

posiedzeniu RP o
głównych zało�eniach
awansu zawodowego

tekst
referatu

okres
sta�u

2 B�d� współpracowa� przy tworzeniu
programu profilaktycznego szkoły.

współpraca,
praktycznie

opis okres
sta�u

3. B�d� opiekowa� si� studentem,
odbywaj�cym praktyk�
pedagogiczn�.

praktycznie
opis okres

 sta�u

4. Opracuj� scenariusze lekcji
otwartych.

opracowanie scenariusze okres
 stazu

5 Opracuj� artykuł do gazety lokalnej
na temat swoich do�wiadcze�
pedagogicznych.

opracowanie artykuł okres
sta�u

6. Zorganizuj�  Gminny Konkurs
Ortograficzny  dla uczniów klas
IV – VI.

organizacja protokoły,
regulaminy,

wzory testów

okres
 sta�u

7. Przeprowadzenie lekcji przez dwoje
nauczycieli.

praktycznie scenariusze okres
sta�u

8. B�d� współpracowała
z nauczycielami Publicznego
Gimnazjum w zakresie konkursu
recytatorskiego i konkursu kol�d.

praca w jury
konkursów

dyplomy okres
sta�u

Rozporz�dzenie   § 5 ust 2 pkt. 3 a
Opracowanie i wdro�enie programu dotycz�cego działa� edukacyjnych,

wychowawczych, opieku�czych lub innych zwi�zanych odpowiednio
 z o�wiat�, pomoc� społeczn� lub post�powaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji
zada�

Sposób
dokumentowania

Termin
realizacji

1. Opracuj� i wdro�� program
wprowadzenia dramy na lekcjach
j�zyka polskiego.

opracowanie program,
scenariusz

okres
sta�u

2. Opracuj� efektywne i skuteczne
kryteria oceniania j�z. polskiego
i historii.  Wezm� udział  w komisji
opracowuj�cej szkolny system
oceniania.

pracowanie kryteria oceniania,
karty oceny pracy

okres
sta�u

3. Zorganizuj� konkurs pi�knego
czytania lektury ,,Tajemniczy ogród”.

konkurs sprawozdanie okres
sta�u
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Rozporz�dzenie  § 5 ust. 2 pkt. 3 b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych
materiałów zwi�zanych z wykonywan� prac� i opublikowanie lub

popularyzacja w innej formie.

Lp. Zadania Formy realizacji
zada�

Sposób
dokumentowania

Termin
realizacji

1.
Opracuj� dwa artykuły na tematy
własnych do�wiadcze�
pedagogicznych i akcji
charytatywnych.

opracowanie
artykuły do
czasopisma
,,Przegl�d
Rudnicki”

okres
sta�u

2. Wydam gazetk� okoliczno�ciow�
z okazji 30 - lecia szkoły z artykułami
autorskimi.

gazetka artykuły okres
sta�u

Rozporz�dzenie § 5 ust. 2 pkt. 3 d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorz�dowymi lub
innymi organizacjami działajacymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej

lub post�powania w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji
zada�

Sposób
 dokumentowania

Termin
realizacji

1. B�d� kontynuowała współprac�
z Miejskim O�rodkiem Kultury.

współpraca za�wiadczenia,
listy uczniów

 okres
 sta�u

2. Nawi���  współprac�
 z samorz�dem gminy (pomoc
przy wyborach do rady gminy
i Parlamentu Europejskiego).

współpraca za�wiadczenia,
wizytówki

okres
sta�u

3. Nawi��� współprac�   z ZHP
- (uczestnictwo w grze
harcerskiej).

uczestnictwo dyplom, lista
uczestników

okres
sta�u
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Rozporz�dzenie § 5 ust. 2 pkt. 3e
Wykonanie zada� egzaminatora okr�gowej komisji egzaminacyjnej, eksperta
komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj�cych si�
 o awans zawodowy.

Lp. Zadanie Formy
realizacji

zada�

Sposób
 dokumentowania

Termin
realizacji

1. Uko�czenie kursu dla
egzaminatorów OKE.

kurs za�wiadczenie okres
 sta�u

2. Sprawozdanie z pracy
egzaminatora.

sprawozdanie okres
sta�u

Rozporz�dzenie §5 ust. 2 pkt. 3 g
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umo�liwiaj�cych

poszerzenie zakresu działa� edukacyjnych, wychowawczych, opieku�czych
lub innych zwi�zanych z zadaniami szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji
 zada�

Sposób
 dokumentowania

Termin
realizacji

1. Zdob�d� kwalifikacje do
nauczania drugiego
przedmiotu, historii.

studium
podyplomowe

z  historii
�wiadectwo 2001r.

2. Uko�cz� studia
podyplomowe z j�zyka
polskiego.

studia
podyplomowe

�wiadectwo przed
sta�em

3. Opracuj� scenariusze lekcji
prezentuj�ce zastosowanie
uzyskanych w wyniku
studiów wiadomo�ci
i umiej�tno�ci.

opracowanie scenariusze lekcji,
projekt z historii

okres
sta�u

4. Opracuj� scenariusz
akademii zwi�zanej
ze �wi�tem Niepodległo�ci.

akademia scenariusz okres
sta�u
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Rozporz�dzenie § 5 ust. 2 pkt. 3 h
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zada�

na rzecz edukacji, pomocy społecznej, post�powania w sprawach nieletnich
lub uzyskanie znacz�cych osi�gni�� w pracy zawodowej.

Lp. Zadania Formy realizacji
zada�

Sposób
dokumentowania

Termin
realizacji

1. B�d� sprawowała opiek� nad
Samorz�dem Uczniowskim.

praktycznie dokumentacja
SU

okres
sta�u

2. Zorganizuj� Konkurs na Koszyczek
Wielkanocny.

organizacja sprawozdanie okres
sta�u

3. B�d� doskonali� warsztat pracy
 z uczniem poprzez stosowanie
innych innowacyjnych metod pracy:
     - quizy
     - komiksy

organizacja przykłady
quizów

 i komiksów

okres
 sta�u

4. Zorganizuj� ogólnoszkolne dyktando
ortograficzne klas IV- VI.

organizacja listy
uczestników,

teksty dyktand

okres
 sta�u

5. B�d� systematycznie kontynuowa�
prac� z uczniem zdolnym,
przygotowuj�c młodzie� do
konkursów humanistycznych.

udział
w konkursach

listy
uczestników,

dyplomy

okres
sta�u

.

Rozporz�dzanie § 5 ust 2 pkt. 4)
Umiej�tno�� rozpoznawania i rozwi�zywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych , z uwzgl�dnieniem specyfiki typu i rodzaju

szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji
zada�

Sposób
dokumentowania

Termin
realizacji

1. Rozpoznanie i rozwi�zanie problemu
edukacyjnego zwi�zanego
z czytaniem.

opracowanie opis i analiza
przypadku

edukacyjnego

okres
sta�u

2. Rozpoznanie i rozwi�zanie problemu
wychowawczego ucznia K.

opracowanie opis i analiza
przypadku

okres
sta�u

Rudnik nad Sanem, 28.02.2006 rok                                           Oprac. Dorota Kondysar


