
PPLLAANN  PPRRAACCYY  WWEEWWNNĄĄTTRRZZSSZZKKOOLLNNEEGGOO  DDOOSSKKOONNAALLEENNIIAA      
NNAAUUCCZZYYCCIIEELLII  ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZĘCINIE 

 (ROK SZKOLNY 2011/12)  

Liderzy WDN: mgr Joanna Bodzioch, mgr Elżbieta Chochlińska  

 
L.p  Zadania Sposób realizacji  Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni  

1. Rozpoznanie potrzeb szkoły w 
zakresie doskonalenia 
nauczycieli oraz 
indywidualnych potrzeb 
pracowników  

- rozmowy,  
- analiza Planu Pracy Szkoły 

Wrzesień 2010 Liderzy  WDN  
Dyrektor  

2. Opracowanie planu pracy 
WDN na rok szkolny 
2011/2012 

 

Plan pracy 
 
Gromadzenie potrzebnych 
materiałów do teczki WDN 
 
Sprawozdanie z pracy  
 

Do 9 IX 
 

Cały rok 
 
 

Styczeń 
Czerwiec 2012 

 

Liderzy WDN 

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

- prezentacja ofert.  Cały rok Liderzy  WDN  
Dyrektor  

4. Aktualizacja dokumentacji 
szkolnej 

Opracowanie:  
 
- programu wychowawczego 
 
 
 
 
 
 
- programu profilaktycznego 
 
 
- regulaminu świetlicy 
 
 
- planu lekcji 
 
 

Do 9 IX  
 
R. Sobota 
Ks.Cz. Paszyński 
W. Kózka 
B. Staśko 
D. Lis 
T. Boraca 
 
A. Legutko 
K. Żurek 
E. Chochlińska 
 
wychowawcy 
świetlicy 
 
A. Ostrowska 
W. Kwaśniak 
M. Biernat 



 
 
- planu dyżurów   
  nauczycielskich 
 
 
 
 
- harmonogramu konkursów 
szkolnych 
 
- harmonogramu wycieczek 
 
 
-harmonogramu imprez 
szkolnych 
 
- zmian do statutu 
 
 
 
- kryteriów przyznawania 
nagrody „Absolwenta 
Roku…” 
 

D. Lis 
 
P. Sobyra 
J. Palej 
L. Kołodziejski 
M. Obłąk 
A. Kwaśniak - 
Wiśniewska 
 
Dyrektor 
 
 
M. Oleksy 
L. Kołodziejski 
 
Dyrektor 
 
 
J. Bodzioch 
R. Sobota 
J. Kossoń 
 
J. Bodzioch 

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

- organizacja szkoleń na 
terenie placówki,  
- przygotowanie  
  referatów  
 
 
- Przygotowanie zadań 
kompensacyjnych z 
oligofrenpedagogiki. 

Cały rok Liderzy WDN,  
Grono 
pedagogiczne,  
Przewodniczący 
zespołów  
 
Wilkosz 
Krystyna, 
Joanna Kossoń 

6.  Współpraca z liderami 
poszczególnych zespołów  

- wymiana doświadczeń  
- przekazanie planów pracy 
zespołów na rok szk. 2011/12 
do teczki WDN 

Cały rok Liderzy WDN  

7.  Obserwacje zajęć-lekcje 
koleżeńskie, hospitacje 
Dyrektora  

- określenie  
  przedmiotów  
  obserwacji i jej procedury,  
- ocena lekcji,  
- podsumowanie  
  i  wnioski – przekazanie    
  konspektów lekcji do teczki  
  WDN 

Cały rok Liderzy WDN,  
Dyrektor 
szkoły,  
Grono 
pedagogiczne  



8.  Udzielenie pomocy osobom 
rozpoczynającym pracę w 
zawodzie przez 
doświadczonych pedagogów.  

- pełnienie funkcji  
  opiekuna stażu  
  przez niektórych   
  nauczycieli,  
- ustalenie zasad  
  współpracy  
  z podopiecznymi – 
podpisanie kontraktu,  
- udzielenie pomocy  
  nauczycielom,  
- przekazywanie  informacji   
  zwrotnych na   temat  
  wykonywania zadań,  
- wskazywanie źródeł  
   informacji na 
  tematy zawodowe,  
- doskonalenie  
  własnego warsztatu pracy. 

Cały rok 
 
 
 

Wrzesień 2011 

Opiekunowie 
stażu,  
Grono 
pedagogiczne  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

9.  Podnoszenie kwalifikacji i 
doskonalenie warsztatu pracy 
przez nauczycieli  
 

- uczestnictwo w  
  kursach, warsztatach,    
  konferencjach  
- dzielenie się zdobytą wiedzą, 
- zakończenie stażu i  
uzyskiwanie kolejnych stopni   
  awansu zawodowego, 
 
- wewnątrzszkolne   
  doskonalenie w ramach   
  zespołów przedmiotowych. 
 
- zapoznanie nauczycieli z   
  bieżącymi zmianami   
  dotyczącymi prawa   
  oświatowego 
 
- udział w szkoleniach na 
egzaminatorów egzaminów 
gimnazjalnych OKE 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminy OKE 

Dyrektor,  
Liderzy WDN  
 
 
 
 
 
 
 
Liderzy 
zespołów 
przedmiotowych 
 
Dyrektor 
 
 
 
 
nauczyciele 

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

- plan pracy 
- sprawozdanie 
 
- Ustalenie szkolnego  zestawu 
podręczników obowiązujących 
w roku szkolnym 2012/13 
 
- Ustalenie szkolnego zestawu 
programów obowiązujących w 

wrzesień 
styczeń/ 
czerwiec 

 
kwiecień 2012 

 
 
 

wrzesień 2011 

Liderzy 
zespołów 
 
 
 
 
 
Liderzy 



roku szkolnym 2010/2011 
(ewaluacja programów, 
wniosek o zatwierdzenie 
programów) 

12.  Badanie wyników nauczania  -  opracowanie i 
przeprowadzenie testów, 
analiza wyników i raport. 
 

 
wg. 

harmonogramu 
 
 
 

Nauczyciele  
 

13.  Edukacja multimedialna  - udostępnienie  
  nauczycielom  
  Internetu w szkole,  
- korzystanie z zasobów  
  Internetu przez nauczycieli    
  (ściąganie potrzebnych  
  informacji, publikacje na  
  stronach WWW, poszerzanie  
  własnego warsztatu pracy),  
 
- uaktualnianie strony  
  internetowej szkoły.  

Cały rok Dyrektor,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Bodzioch 
 

14.  Analiza zdarzeń krytycznych 
(dydaktycznych, 
wychowawczych, 
opiekuńczych).  
Współpraca z zespołem 
wychowawczym.  

- analiza zdarzeń,  
- wspólne ustalenie  
  technik ich rozwiązywania,  
- przekazywanie  
  sobie informacji  
  na temat niepokojących   
  zjawisk.  
- współpraca z policją, 
Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną oraz  rodzicami 
 
- diagnoza na wstępie – testy w 
klasach I gimnazjum 
 
- powołanie zespołów ds. 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wrzesień 

Grono 
pedagogiczne,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele 
 

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

 - praca w zespole  
  przedmiotowym.  
- uczestnictwo w szkoleniach    
   dot. egzaminów 
- przeprowadzenie próbnych     
   egzaminów, analiza   
wyników, wnioski do dalszej 
pracy 

Cały rok Dyrektor,  
Grono 
pedagogiczne  



 

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

- pogadanki 
- pedagogizacja rodziców 
- zapoznanie rodziców z 
dokumentacją szkolną 

Cały rok Wychowawcy  

17. Promowanie uczniów 
szczególnie 
uzdolnionych 

-współpraca z instytucjami i 
organizacjami na rzecz 
udzielania pomocy uczniom 
szczególnie uzdolnionym 
-promowanie z wyróżnieniem 
 
- wybór Absolwenta Roku 
 
 
 
- bezpłatny wyjazd wakacyjny 
na kolonię dla uczniów z 
najwyższą średnią ocen 
rocznych 
 
 
- prezentacja sylwetek 
najlepszych uczniów w prasie 
lokalnej 

Cały rok  
 
 
 

Czerwiec 
 

Czerwiec 
 
 
 

Lipiec/sierpień 
2012 

 
 
 
 

czerwiec 

Wychowawcy 
 
 
 
 
 
komisja 
powołana przez 
Dyrektora 
 
Kierownik 
wypoczynku 
letniego, 
opiekunowie 
kolonii 
 
nauczyciele 
 
 

18. Projekty edukacyjne – 
stwarzanie uczniom klas I i II 
gimnazjum możliwości udziału 
w projekcie edukacyjnym 

- przygotowanie projektów  Cały rok  nauczyciele 

19. Podejmowanie działań 
służących rozwojowi 
współpracy międzynarodowej 

Poszukiwanie szkół 
europejskich na portalu 
eTwinning 
 
- realizacja projektu „Stop 
violence among youth” z 
uczniami z Wielkiej Brytanii 

Cały rok  
 
 
 

Wrzesień-
styczeń 2012 

Nauczyciele 
języków 
obcych 
 
J. Bodzioch 



20. Udział w akcjach 
ogólnopolskich 

- przystąpienie do akcji: 
 
„Szkoła bez przemocy” 
„Europejski kodeks walki z 
rakiem” 
„Owoce w szkole” 

Cały Rok Dyrekcja, 
Nauczyciele 

 
 
Borzęcin, 9.09.2011 r.                                                                     …………………………… 


