PERSPEKTYWICZNY
PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PIĄTKU
NA LATA 2014 – 2019
I.
Postanowienia ogólne
1. Celem WDN jest:
1) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych
2) rozwój kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
3) poprawa komunikacji i współpracy między członkami rady pedagogicznej
4) rozwój wewnętrznej organizacji.
2. W celu usprawnienia procesu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli powołano
lidera WDN, którego zadaniem jest:
1) badanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli,
2) opracowywanie rocznego planu doskonalenia,
3) współpraca z instytucjami, które mogą pomóc w doskonaleniu i wspieraniu nauczycieli,
4) organizowanie szkoleń wynikających z bieżących potrzeb,
5) badanie efektywności procesu doskonalenia,
6) badanie przydatności przeprowadzanych form WDN w życiu szkoły
3. Roczny plan doskonalenia tworzy się w oparciu o:
1) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny,
2) plan nadzoru Łódzkiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny,
3) priorytety w doskonaleniu i dokształcaniu, określone przez dyrektora szkoły,
4) potrzeby nauczycieli.
4. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia i dokształcania w szkole diagnozuje się w
oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród nauczycieli we wrześniu każdego roku
szkolnego.
5. Na dany rok szkolny tworzy się plan i harmonogram, którego treść i zakres podaje się do
zaopiniowania przez radę pedagogiczną do 30 września.
II. Działania w zakresie doskonalenia/dokształcania nauczycieli
1. Na dany rok szkolny przyjmuje się priorytety dla doskonalenia i dokształcania nauczycieli
podane przez:
1) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny,
2) plan nadzoru Łódzkiego Kuratora Oświaty,
3) dyrektora szkoły.
2. Plan doskonalenia nauczycieli obejmuje:
1) rady samokształceniowe w ramach WDN – co najmniej 1 szkolenie w miesiącu,
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2) lekcje otwarte w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, innych
nauczycieli, dyrekcji szkoły, rodziców, studentów – praktykantów i innych zaproszonych
gości – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
3) kursy doskonalące prowadzone na terenie placówki przy współudziale konsultantów
placówek doskonalenia nauczycieli – zgodnie z potrzebami szkoły – nauczycieli
4) kursy doskonalące w ośrodkach doskonalenia nauczycielami – zgodnie z potrzebami
szkoły i nauczycieli,
5) konferencje, warsztaty metodyczne, seminaria, wykłady, odczyty – zgodnie z
napływającymi zaproszeniami potrzebami szkoły i nauczycieli,
6) spotkania z przedstawicielami wydawnictw szkolnych – pedagogicznych,
7) studia podyplomowe/ kursy kwalifikacyjne – zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli.
8) studia uzupełniające magisterskie – zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli,
9) inne formy dokształcania, doskonalenia, uzyskiwania kwalifikacji do nauczania i
prowadzenia innych zajęć.
3. Plan i harmonogram WDN jest opracowywany przez lidera WDN do 30 września każdego
roku w formie załączników.
III. Postanowienia końcowe
1. Osoby uczestniczące w badaniu potrzeb pracowników szkoły w zakresie doskonalenia i
dokształcania lub z racji zajmowanego stanowiska mające dostęp do informacji
zawartych obowiązane są do zachowania tajemnicy.
2. Integralną częścią regulaminu funkcjonowania WDN jest regulamin przyznawania
dofinansowania na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli jako załącznik.
Perspektywiczny Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku przewiduje zmiany dotyczące różnorodności form doskonalenia i dokształcania kadry
pedagogicznej. Uzależnione to jest od potrzeb placówki, oczekiwań i potrzeb samych nauczycieli ze
szczególnym uwzględnieniem i zapewnieniem podnoszenia jakości pracy Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
Perspektywiczny Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2014 – 2019 zatwierdzono
jednogłośnie Uchwałą Nr 11/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2014r. i przyjęto do realizacji.

Krystyna Grabowska
( pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
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