
Roczny plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 

w Zespole Szkół w Borzęcinie 

2016/17 

I. OPRACOWANY W OPARCIU O: 

• Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra Edukacji 
Narodowej na rok szkolny 2016/17.   

• Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku 2015/16 

• Rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej  

• Wnioski i spostrzeżenia  nauczycieli   

 

II. CELE WDN-u: 

1. Główny: 

- wzrost efektywności pracy szkoły 

2. Szczegółowe: 

 - Dokształcanie kadry pedagogicznej. 

- Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. 

- Dzielenie się zdobyta wiedzą i doświadczeniem. 

- Doskonalenie posiadanych kwalifikacji.  

- Rozwiązywanie szkolnych problemów i trudności.  

- Koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego. 

- Doskonalenie współpracy z rodzicami i systematyczne włączanie ich w życie szkoły. 

 

III. GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE WDN-u:  

1. Przedstawienie i systematyczna aktualizacja ofert dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.  

2.  Podniesienie jakości kształcenia gimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w 
podstawie programowej. 



3. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 
młodzieży. 

4. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

5. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

6. Profilaktyka agresji i uzależnień w szkołach. 

7. Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy szkoły. 

8. Współpraca nauczycieli stażystów z opiekunami oraz między nauczycielami w ramach 
zespołów. 

9. Realizacja podstawy programowej oraz przygotowanie uczniów do egzaminów 
zewnętrznych. 

10. Zmiany w przepisach oświatowych. 

11. Ewaluacja dokumentów szkolnych. 

12. Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum. 

 

IV. PLAN PRACY WDN – u: 

L.p  Zadania Sposób realizacji  Termin 
realizacji 

Odpowiedzialni  

1. Diagnozowanie potrzeb i 
oczekiwań w zakresie 
doskonalenia nauczycieli 

- rozmowy, dyskusje 

- analiza planu pracy szkoły, 
planu nadzoru 
pedagogicznego, wniosków z 
ewaluacji wewnętrznej 

Wrzesień 2016 Liderzy  WDN  

Dyrektor  

2. Opracowanie planu pracy 
WDN na rok szkolny 
2016/2017 

 

Plan pracy 

Sprawozdanie z pracy  

 

Do 9 IX 

Styczeń  

Czerwiec 2017 

Liderzy WDN 

3.  Przedstawienie nauczycielom 
ofert szkoleniowych, 
nadesłanych przez Ośrodki 
Doskonalenia Nauczycieli  

-Półka WDN w pokoju 
nauczycielskim  

 

Cały rok Liderzy  WDN  

Dyrektor  



4. Aktualizacja dokumentacji 
szkolnej 

Opracowanie: 

- planu lekcji 
- planu dyżurów    

- programu wychowawczego i  
profilaktycznego 
- regulaminu świetlicy 
nauczycielskich 
- harmonogramu konkursów 
szkolnych 
- harmonogramu wycieczek 
-harmonogramu imprez 
szkolnych 

 

Do 1 IX 

 

Do 9 IX 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialni 
nauczyciele 

 

 

 

5.  Zorganizowanie posiedzeń 
samokształceniowych na 
tematy wynikające z potrzeb i 
planów pracy zespołów.  

- organizacja szkoleń na 
terenie placówki 

Cały rok Liderzy WDN,  

Dyrektor 

Przewodniczący 
zespołów  

6.  Obserwacje zajęć- hospitacje 
Dyrektora  

- określenie przedmiotów 
obserwacji i jej procedury,  

- ocena lekcji,  

- podsumowanie i  wnioski  

Cały rok Dyrektor  

7.  Objęcie opieką nauczycieli 
stażystów 

- pełnienie funkcji opiekuna 
stażu przez niektórych  
nauczycieli,  

- ustalenie zasad  współpracy z 
podopiecznymi – podpisanie 
kontraktu,  

- przekazywanie  informacji  
zwrotnych na   temat 
wykonywania zadań.  

Cały rok 

 

Wrzesień 2016 

 

 

Opiekunowie 
stażu  

  

   

   

   

   

8.  Podnoszenie kwalifikacji i 
doskonalenie warsztatu pracy 
przez nauczycieli  

 

- uczestnictwo w kursach, 
warsztatach,   konferencjach  

- dzielenie się zdobytą wiedzą, 

- wewnątrzszkolne  

Cały rok 

 

 

Dyrektor,  

Liderzy WDN  

 



doskonalenie w ramach  
zespołów przedmiotowych. 

- udział w szkoleniach na 
egzaminatorów egzaminów 
gimnazjalnych OKE 

-udział egzaminatorów w 
szkoleniach na platformie 
Moodle i pracach komisji 
egzaminacyjnych 

 

 

Terminy OKE 

 

Cały rok,  

maj 2017 

Liderzy 
zespołów 
przedmiotowych 

nauczyciele 

9. Spotkania nauczycieli 
nauczania wczesnoszkolnego 
oraz w ramach zespołów: 
humanistycznego, 
matematyczno-przyrodniczego, 
wychowawczego, językowego 

- plan pracy 

- sprawozdanie 

 

- protokoły spotkań 

 

 

wrzesień 

styczeń/czerwiec 

 

cały rok 

Liderzy 
zespołów 

 

Liderzy 

 

10.  Edukacja multimedialna, 
korzystanie z najnowszych 
TIK, edukacja na odległość i e-
edukacja. 

-korzystanie z tablicy 
interaktywnej podczas zajęć i 
spotkań z rodzicami, rad 
pedagogicznych, 

- korzystanie z zasobów 
Internetu przez nauczycieli   
(ściąganie potrzebnych 
informacji, publikacje na 
stronach WWW, poszerzanie 
własnego warsztatu pracy) 

- e-learning 

- uaktualnianie strony    
internetowej szkoły.  

Cały rok Dyrektor,  

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

J. Bodzioch 
S. Sobyra 



11.  Analiza zdarzeń krytycznych 
(dydaktycznych, 
wychowawczych, 
opiekuńczych).  

Współpraca z zespołem 
wychowawczym.  

- analiza zdarzeń,  wspólne 
ustalenie technik ich 
rozwiązywania,  

- współpraca z policją, 
Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną oraz  rodzicami 

- diagnoza na wstępie – testy w 
klasach I gimnazjum, arkusze 
badania gotowości szkolnej w 
kl I szkoły podstawowej. 

- powołanie zespołów ds. 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów 

Cały rok 

 

 

 

 

wrzesień 

Grono 
pedagogiczne,  

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Dyrektor 

 

12.  Kształcenie nauczycieli w celu 
lepszego przygotowania 
uczniów do sprawdzianu klas 
VI oraz egzaminu 
gimnazjalnego 

 - praca w zespole 
przedmiotowym.  

- przeprowadzenie próbnych    
egzaminów, analiza   
wyników, wnioski do dalszej 
pracy 

 

Cały rok 

 

Klasy: I gimn. – 
raz w semestrze, 

Klasy: II gimn.– 
2 razy w 
semestrze 

Klasy:  III gimn. 
– raz w 
miesiącu 

Grono 
pedagogiczne  

 

nauczyciele 

13. Przygotowanie i prowadzenie 
spotkań z rodzicami. 
(wywiadówki, indywidualne 
kontakty z rodzicami) 

- pogadanki 

- kontakty indywidualne – 
osobiście, telefonicznie, 
notatki w zeszytach, 

- pedagogizacja rodziców na 
ustalone tematy 

- zapoznanie rodziców z 
dokumentacją szkolną 

- angażowanie rodziców w 
życie szkoły, zapraszanie na 
imprezy szkolne, dni otwarte 

Cały rok 

 

 

Podczas spotkań  

 

Wrzesień 2016 

 

Cały rok 

Wychowawcy  



14. Promowanie uczniów 
szczególnie uzdolnionych 

-promowanie z wyróżnieniem 

- wybór Absolwenta Roku i 
wręczenie statuetki 

- prezentacja sylwetek 
najlepszych uczniów na 
tablicy, stronie internetowej 
szkoły oraz w prasie lokalnej 

Czerwiec  

Czerwiec 

 

czerwiec 

Wychowawcy 

Dyrektor 

 

J. Bodzioch 

 

 

15. Ewaluacja wewnętrzna - powołanie zespołów i 
koordynatorów 

- opracowanie koncepcji 
ewaluacji, przeprowadzenie 
badania, raport z ewaluacji 

Wrzesień  

 

Wg. 
harmonogramu 

Dyrektor 

 

Zespoły, 

koordynatorzy 

 

V. Tematyka zebrań Rady Pedagogicznej: 

L.p. Tematyka Data Odpowiedzialny 
1 Narada inaugurująca nowy rok szkolny - zapoznanie z 

kierunkami polityki oświatowej państwa 
26 sierpnia 2016 Dyrektor 

2 Prezentacja planu nadzoru pedagogicznego. 1 września 2016 Dyrektor 
3 Rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych 

nauczycieli 
XI 2016-I 2017 Liderzy WDN 

4 Podsumowanie półrocza, klasyfikacja, wnioski do dalszej 
pracy. 

Styczeń 2017 Dyrektor 

5 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, wyniki i 
wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ocena 
stopnia realizacji planu pracy na bieżący rok. 

Luty 2017 Dyrektor 

6 Wprowadzenie zmian dotyczących przebiegu procesów 
edukacyjnych 

Maj 2017 Liderzy WDN 

7 Ewaluacja własnej pracy nauczycieli Czerwiec 2017 Liderzy 
zespołów 
przedmiotowych 

8 Narada klasyfikacyjna Czerwiec 2017 Dyrektor 
9 Podsumowanie pracy za rok 2015/16,  

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego, prezentacja 
wyników ewaluacji wewnętrznej 

Lipiec 2017 Dyrektor 
Lider ds. 
ewaluacji 

10. Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym IX 2016-XI 
2017 

Dyrektor 

 

Borzęcin, 9.09.2016                                                               ..................................................... 


