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1. Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: 

a) zdobywanie stopni awansu zawodowego; 

b) podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie warsztatu pracy; 

c) przygotowanie nauczycieli do pracy zgodnie z aktualnymi wymaganiami; 

i  pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych; 

d) przygotowanie nauczycieli do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w szkole; 

e) umiejętność efektywnego wykorzystania środków multimedialnych w pracy.                          

2. Cele główne: 

a) dążenie do rozwoju konstruktywnej współpracy w zespole; 

b) wzrost jakości pracy szkoły i nauczyciela. 

3. Cele szczegółowe: 

a) doskonalenie posiadanych lub poszerzanie  już uzyskanych kwalifikacji, kreowanie 

własnego wizerunku przez nauczyciela; 

b) integracja nauczycieli w ramach spotkań samokształceniowych w obrębie 

zespołów problemowych i przedmiotowych; 

c) przygotowanie do pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

d) rozwój kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli, doskonalenie 

metod pracy. 

4. Formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli: 

a) studia uzupełniające 

b) studia podyplomowe 

c) kursy kwalifikacyjne 

d) warsztaty metodyczne 

e) szkolenia rady pedagogicznej 

f) konsultacje w zespołach metodycznych 

g) edukacja na odległość, online, e-konferencje 

h) konferencje 

5. Zadania i harmonogram prac związanych z potrzebami szkoły. 

6.  

 

L.p. Zaplanowane zadania Sposób realizacji 

 

Wykonawcy Termin 

realizacji 

1.      Diagnozowanie potrzeb                   

i oczekiwań w zakresie 

doskonalenia nauczycieli 

- rozmowy                                 

- dyskusje 

Zespół WDN  wrzesień  

2.      Ustalenie tematyki szkoleń rad 

pedagogicznych 

- określenie tematów    

szkoleń                                         

rada 

pedagogiczna

zespół WDN 

wrzesień 

cały rok 
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3.      Opracowanie i zapoznanie 

nauczycieli z planem                       

i harmonogram prac WDN na 

rok szkolny 2021/2022 

- plan pracy WDN                      

- zatwierdzenie planu pracy 

Zespół WDN       

rada 

pedagogiczna 

wrzesień 

  

4.      Działanie zespołów 

nauczycielskich. 

- wybór podręczników              

i programów nauczania             

- rozwiązywanie problemów 

wychowawczych i 

edukacyjnych                                

- organizacja pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej                               

- omawianie spraw 

bieżących                                      

- lekcje otwarte                      

- wymiana doświadczeń 

Zespół WDN, 

nauczyciele 

cały rok 

szkolny 

5.      Podnoszenie kwalifikacji i 

doskonalenie warsztatu pracy 

przez nauczycieli. 

- udział w kursach, 

warsztatach metodycznych, 

studiach podyplomowych,          

- uzyskiwanie kolejnych 

stopni awansu 

zawodowego;                              

- podnoszenie kompetencji 

psychopedagogicznych;                   

- samokształcenie;                         

- wymiana informacji ze 

szkoleń  w zespołach. 

ośrodki 

doskonalenia 

zawodowego 

  

  

cały rok 

szkolny 

  

6.   Propozycje szkoleniowych rad 

pedagogicznych na rok 

2021/2022 

1. Nie ma edukacji bez 
relacji, czyli jak dbać 
o więzi w szkole. 

2. Profilaktyka 
zaburzeń 
koncentracji uwagi u 
dzieci 

3. Jak rozwijać 
kompetencje 
kluczowe czytanie i 
pisanie nie tylko na 
lekcjach języka 
polskiego 

Dyrektor 

Szkoły,     

zespół WDN 

  

  

  

 

Cały rok 

szkolny 
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4. Pasja czy obowiązek- 
zarządzanie sobą w 
czasie.  

8.   Wzbogacanie biblioteki szkolnej 

w fachową literaturę dla 

nauczycieli do pracy 

dydaktyczno-wychowawczej 

oraz w programy komputerowe 

- zakup literatury fachowej, 

prasy metodycznej oraz 

programów 

komputerowych 

Zespół WDN  

  

cały rok 

 

Członkowie zespołu WDN: 

Marlena Wilkanowska 

Emilia Babiarczyk 

Alicja Ziędalska 

Grzegorz Kuradczyk 

 

 

 


