PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIĄTKU

NA ROK SZKOLNY 2014/2015
I.

Rady pedagogiczne samokształceniowe w ramach WDN:
1. „Bezpieczeństwo w szkole – przestrzeganie przepisów w zakresie BHP i
P/POŻ w oparciu o obowiązujące akty prawne i regulaminy prawa
wewnętrznego”- okresowe szkolenie nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych w zakresie BHP i P/POŻ” w formie prezentacji
multimedialnej – p. R. Wojciechowski we współpracy z p. mgr B. Wójcik –
29.08.2014r
2. „Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach”.- 29.08.2014r pielęgniarka – p. mgr B. Szymczak we współpracy ze szkolna pielęgniarką - p.
H. Kasińską - 29.08.2014r.
3. „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej” – 29.08.2014r., p. mgr
D. Pałczyńska
4. „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach
edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”
– IX. 2014r. p. mgr K. Grabowska
5. „Uczę Tolerancji” – X. 2014r. – p. mgr B. Szymczak
6. „Prawa dziecka sześcioletniego w szkole – dziecko sześcioletnie w przepisach
prawa oświatowego”” – X. 2014r. p. mgr ………………………………….
7. „Jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu napięć, stresów” (również dla Rady
Rodziców) – X.2014r. p. pedagog mgr A. Kacprzak
8. „Problematyka agresji i przemocy w podstawie programowej” (również dla
Rady Rodziców) – XI. 2014r. - …………………………..
9. „Jak pomóc dziecku w osiąganiu sukcesu na egzaminie” (również dla Rady
Rodziców) – XI. 2014r. – p. mgr B. Wasiak
10. „Agresja, a przemoc. Jak rozpoznać ofiary i sprawców przemocy” – XII.2014r.
- ………………………….
11. „Przemoc w rodzinie – jak zauważyć, przeciwdziałać” – XII.2014r. – p. mgr B.
Wójcik
12. „Jak to robią najlepsi nauczyciele?” – I. 2015r. – p. mgr M. Tomczyk
13. Jak rozwiązać problemy i agresji i przemocy w szkole” – I.2015r. - …………
14. „Wartości i postawy akceptowane w szkole” – III.2015r. – p. mgr inż. M.
Sobieraj
15. Przepisy prawa oświatowego – na bieżąco - dyrektor/wicedyrektor szkoły
16. Zmiany w systemie oświaty – na bieżąco - dyrektor/wicedyrektor szkoły
17. Inne wynikające z oczekiwań nauczycieli, dyrekcji szkoły, rodziców
zaistniałych sytuacji – chętni nauczyciele.

II. Lekcje otwarte w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz dla
studentów i innych zaproszonych gości (chętnych nauczycieli zapraszam do dzielenia się
swoją wiedzą i umiejętnościami):
Lekcje/zajęcia otwarte
Przedmiot
Temat
Termin
Prowadzący nauczyciel
Zajęcia świetlicowe

IX 2014r.
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p. mgr B. Szymczak

Zajęcia komputerowe
IV a
Edukacja
wczesnoszkolna
Zajęcia logopedyczne
Godzina z
wychowawcą kl. V a
Zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne
Edukacja
wczesnoszkolna
Godzina z
wychowawcą kl. IV b

X 2014r.

p. R. Wojciechowski

X 2014r.

p. mgr M. Wróblewska

XI 2014r.
XII 2014r.

p. mgr A. Wodzyńska
p. mgr R. Bednarek

I 2015r.

p. mgr A. Kacprzak

III 2015r.

p. mgr A. Osiecka

III/IV 2015r.

p. mgr M. Stępniak

III. Szkolenia Rady Pedagogicznej zewnętrzne organizowane na terenie placówki zgodnie
z zapotrzebowaniami Rady Pedagogicznej:
„Wykorzystanie tablicy interaktywnej w podnoszeniu jakości
X/XI.2014r.
kształcenia”
Prenumerata czasopisma „Dyrektor szkoły”
11/12.2014r.
„Innowacja pedagogiczna – szansą aktywnej szkoły” – 4 –
XI.2014r.
godzinne szkolenie
„Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole”
I.2015r.
„Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach”
II.2015r.
Prenumerata czasopisma „Dyrektor szkoły”, „Miesięcznik
11.2014r.
Dyrektora szkoły”
Zakupienie abonamentu dostępu do serwisu internetowego
I.2015r.
WULCAN
Inne, zgodnie z potrzebami
w roku szkolnym
IV. Szkolenia zewnętrzne organizowane poza placówką przez WODN i inne ośrodki
doskonalenia
Nazwa formy doskonalenia zewnętrznego
Nazwisko i Imię
nauczyciela
Wyzwania nowego roku szkolnego 2014/2015 zadania dyrektora
p. mgr K. Grabowska
szkoły – przewodnik po organizacji pracy szkoły/przedszkola.
Plan nadzoru pedagogicznego. Omówienie aktualnych zmian w
prawie oświatowym” – 8- godzinne szkolenie - seminarium
„{Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej
p. mgr K. Grabowska
państwa i zadań z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym
2014/2015” - 8- godzinne szkolenie – seminarium
„Jak zarządzać placówką oświatową zgodnie ze zmianami w
p. mgr K. Grabowska
prawie oświatowym” – kurs doskonalący
„Dyrektor jako pracodawca, przedstawiciel administracji i
p. mgr K. Grabowska
zarządzający bezpieczeństwem w szkole i placówce oświatowej” –
25 – godzinny kurs doskonalący
„Aktywność ruchowa uczniów z niepełnosprawnością szansą na
p. mgr
lepszy rozwój” – konferencja (19.09.2014r.)
„IX Międzynarodowy Kongres Zarządzania Oświatą” w Łodzi – 3
p. mgr K. Grabowska
– dniowa międzynarodowa konferencja
„Jak pomóc uczniom w pokonywaniu trudności w uczeniu się
p. mgr B. Wasiak
matematyki” – 5 – godzinne warsztaty
p. mgr A. Psiurska 2

„Lekcje matematyki bez kredy – jak być dziś nauczycielem” –
kurs doskonalący z modułem e – lerning – 20 godzinny kurs
doskonalący (10 godzin e – lerning)
E-learning – różne metody przygotowania materiałów.” kurs
„Nauczyciel i klasa – jak rozwiązać trudne sytuacje w zespole
klasowym.” - kurs
„Nowy sprawdzian 2015 .”– wykład 2 godziny
„Matematyka i przyroda w jednej łodzi, w Zgierzu!” - 16 –
godziny kurs doskonalący
„Rozwój umiejętności słuchania, koncentracji i ekspresji dzieci
poprzez gry i zabawy muzyczne.”
„W rytmie disco dance – energia, rytm, radość, zabawa.”
„Proste tańce ludowe do muzyki popularnej.”
„Dziecko z autyzmem w szkole.”
„ Jak karać i nagradzać? – nagrody i kary w procesie wychowania
dziecka w młodszym wieku szkolnym.”
,,Nauczyciel jako badacz. Rozwój zawodowy i naukowy
pedagoga” lub
„Staż nauczyciela rozpoczynającego pracę – krok po kroku.
Procedury i przepisy związane z awansem zawodowym.
Planowanie rozwoju zawodowego” – 5 – godzinne konsultacje
zbiorowe lub
„Staż nauczyciela rozpoczynającego pracę – krok po kroku.
Sprawozdanie i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” – 5 –
godzinne konsultacje zbiorowe
„Indywidualizacja pracy z dzieckiem autystycznym”- 10 –
godzinne warsztaty
Szkolenie okresowe BHP/P/POŻ dla nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.
„E-learning – różne metody przygotowania materiałów.” kurs
,,Cyberprzemoc” kurs doskonalący
„Edukacja techniczna- Eksploatacja urządzeń technicznych.”
,,Kurs doskonalący - ,,Eksperymenty i obserwacje na lekcjach
przyrody” 120 godzin
„Biblioteczne opracowanie dokumentów elektronicznych.”
„Jak doskonalić umiejętności informacyjne uczniów przy użyciu
narzędzi TOC.”
„ Indywidualizacja pracy z dzieckiem autystycznym.”
„Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z
trudnościami w czytaniu i pisaniu.” - 5 – godzinne warsztaty
„Z szuflady kreatywnego terapeuty w edukacji elementarnej” – 10
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Wujcik
p. mgr B. Wasiak

p. mgr B. Wasiak
p. mgr B. Wasiak
p. mgr B. Wasiak
p. mgr B. Wasiak
p. mgr M. Skowron
p. mgr B. Szymczak
p. mgr B. Szymczak
p. mgr B. Szymczak
p. M. Kaczorkiewicz
p. M. Wróblewska
p. M. . Kaczorkiewicz
p. M. . Kaczorkiewicz

p. mgr M. Wróblewska,
p. M. Kaczorkiewicz
p. mgr J. Charusta
p. mgr A. Osiecka
p. mgr A. Psiurska –
Wujcik
p. mgr J. Charusta
p. R. Wojciechowski
p. R. Wojciechowski
p. R. Wojciechowski
p. mgr M. Skowron
p. mgr M. Tomalak
p. mgr M. Tomalak
p. mgr W. Grabarek
p. mgr W. Grabarek
p. mgr A. Wodzyńska
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
p. mgr W. Grabarek

– godzinne warsztaty
„Logopedia i ortografia dla opornych” – 10 – godzinne warsztaty
„Gamifikacja, czyli idea wykorzystania mechanizmów gier jako
metoda nauki ortografii i gramatyki.” – 10 – godzinne warsztaty
Warsztaty organizowane przez wydawnictwa.
„Nasz Elementarz – pracujemy kreatywnie z nowym
podręcznikiem w klasie I. „ 4 moduły 18 godzin
„Gry i zabawy dydaktyczne dla dzieci dyslektycznych w
młodszym wieku szkolnym.”
„Warsztaty plastyczne.”
„Trening zastępowania agresji.” kurs
,,Brzydkie pismo – jak pomagać uczniom przezwyciężać
problem.”
,, Jak pokonać trudności w czytaniu w starszym wieku szkolnym.”
,,Złość, lęk, gniew – muzykoterapia w radzeniu sobie z trudnymi
emocjami.”
,,Rozpoznawanie i zapobieganie problemom psychologicznopedagogicznym dzieci.”
„Rok liturgiczny w katechezie.” Warsztaty metodyczne
„Budowanie więzi katechety z uczniami.”
,,Krótkie formy taneczne.”
„Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. – Akademia
wychowania fizycznego w Łodzi.
Szkolenia z zakresu psychoterapii.
„Elementy kulturowe w nauczaniu i uczeniu się języka
angielskiego.” – 5- godzinne warsztaty
,,Lekcje on-line nową formą pracy z uczniem.
„Projektowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej.”
„Gry i zabawy rozwijające słuch fonematyczny dzieci w edukacji
elementarnej.”
„Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.”
„Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy.”
Konsultacje metodyczne organizowane przez wydawnictwa.
E - szkolenia organizowane przez wydawnictwa.
Warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje w zakresie:
- elementy logopedii i fonetyki
- metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych
i terapeutycznych
- dziecko z autyzmem w szkole ( terapia i edukacja )
- rewalidacja – praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej
- dziecko autystyczne w szkole ogólnodostępnej
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p. mgr R. Bednarek
p. mgr M. Stępniak
p. mgr A. Wodzyńska
p. mgr R. Bednarek
p. mgr M. Stępniak
p. mgr R. Bednarek
p. mgr M. Stępniak
p. mgr T. Kazimierczak
p. mgr M. Tomczyk
p. mgr T. Kazimierczak
p. mgr M. Tomczyk
p. mgr B. Jankiewicz
p. mgr A. Kacprzak,
p. mgr A. Kacprzak,
p. mgr A. Kacprzak,
p. mgr A. Kacprzak,
p. mgr A. Kacprzak,
p. mgr D. Pałczyńska
s. mgr D. Kulesza
p. mgr D. Pałczyńska
s. mgr D. Kulesza
p. mgr A. Raj
p. mgr A. Raj
p. mgr M. Wróblewska
p. mgr A. Raszewska
p. mgr inż. M. Sobieraj
p. mgr inż. M. Sobieraj
p. mgr inż. M. Sobieraj
p. mgr A. Wodzyńska
p. mgr A. Wodzyńska
p. mgr M. Tomalak
p. mgr A. Wodzyńska
p. mgr A. Adamiak
p. mgr J. Charusta

p. M. Kaczorkiewicz

,,Jak wykorzystywać metody aktywizujące podczas spotkań z
rodzicami czyli udana współpraca?”
„Jak pomóc dziecku w nauce czytania”- 10 godzinne warsztaty
,,Nowoczesne metody i techniki nauczania i uczenia się .”
warsztaty
,,Praca z uczniem sprawiającym trudności.”
„Tworzenie szkoły promującej zdrowie” – 20 – godzinny kurs
doskonalący
Inne zgodnie z potrzebami
Różne formy doskonalenia zgodnie z potrzebami
szkoły/nauczycieli/ delegacje

p. mgr A. Osiecka
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
p. mgr A. Psiurska-Wujcik
p. mgr A. Psiurska-Wujcik
p. mgr A. Adamiak lub
p. mgr A. Wodzyńska

VI. Studia podyplomowe / kursy kwalifikacyjne:
Indywidualne formy
Ilość nauczycieli
Przewidywany roczny koszt
dokształcania nauczycieli
1
1
Plan doskonalenia nauczycieli uwzględnia wnioski z poprzedniego planu doskonalenia
zawodowego, uwzględnia także wnioski z obserwacji. Opracowany jest w oparciu o aktualne
potrzeby szkoły i nauczycieli. Zawiera formy doskonalenia osoby lub grupy osób, które będą
uczestniczyły w doskonaleniu/dokształcaniu. Nauczyciele zaznajomieni są z zasadami
finansowania, z terminami szkoleń - w zależności od oferty na rynku edukacyjnym. Dyrekcja
szkoły sprawdzi skuteczność planu doskonalenia zawodowego w ramach sprawowanego
nadzoru pedagogicznego. Zastrzega się jednak zmiany form dokształcania/doskonalenia w
ramach otrzymanych środków na dokształcanie/doskonalenie przez nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, z zachowaniem zasad Regulaminu
podziału oraz przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok
kalendarzowy 2015. Plan doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2014/2015 przewiduje
zmiany dotyczące wyboru form doskonalenia/dokształcania przez członków grona
pedagogicznego, terminy szkoleń, wysokość dofinansowania form szkoleniowych.
Uzależnione jest to od potrzeb szkoły, zainteresowań i oczekiwań nauczycieli ze szczególnym
uwzględnieniem i zapewnieniem podnoszenia jakości pracy Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, napływających ofert zgodnych z priorytetami
polityki oświatowej państwa, Kuratora Oświaty i szkoły oraz od posiadanych środków
finansowych. Plan Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2014/2015 zatwierdzono
Uchwałą Nr 11./2014/2015 Rady Pedagogicznej podczas zebrania w dnia 15 września 2014r.

……………………………………
(podpis lidera WDN)

……………………………………………..
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
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