SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z REALIZACJI ZADAŃ
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Magdalena Radomska – nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
za okres od 1 września 2007 do 31 maja 2008 roku

I.

Lp.

Zadania zamieszczone w planie
rozwoju zawodowego

SFERA ORGANIZACYJNA

Wyszczególnione podjęte zadania

Potwierdzenie realizacji
określonego zadania

-

1

Poznanie procedury awansu
zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego :
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3
sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

Termin
realizacji
zadania

-

-

Zapoznałam się z materiałami publikowanymi na stronach
Internetu: MEN, Lubelskiego Kuratorium Oświaty,
portalu Eduseek.
Analiza artykułów w czasopismach fachowych.
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Sierpieńwrzesień
2007r.

Poprawnie sformułowany
plan
rozwoju zawodowego.
www.men.gov.pl
www.kuratorium.lublin.pl
http://www.interklasa.pl/

-

2

Uczestniczenie w pracach
organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych
funkcji i wynikających z nich
zadań.

Współpracowałam z dyrektorem szkoły Panią Małgorzatą
Grzechnik, psychologiem szkolnym Panią Katarzyną
Kaniuk.
- Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
- Pełniłam funkcję wychowawcy klasy 1c Gimnazjum.
- Analiza dokumentacji szkoły:
Statut Prywatnego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
Statut Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej
Jadwigi
Wewnątrzszkolne Ocenianie Prywatnego Gimnazjum im.
Królowej Jadwigi
Wewnątrzszkolne Ocenianie Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi
Regulamin przyznawania stypendium
Regulamin korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych

-

3

Aktywna i systematyczna
współpraca ze strukturami
samorządowymi, innymi
organizacjami.

4

Dokumentowanie realizacji
własnego planu rozwoju
zawodowego.

5

Przygotowanie projektu
sprawozdania.

Zaświadczenie dyrektora
szkoły o pełnionej funkcji
wychowawcy.
Przez cały
okres staŜu

Zaświadczenie o zapoznaniu
się z organizacją, zadaniami
i zasadami funkcjonowania
szkoły.

Nawiązałam współpracę z Panią Anetą Szymczak –
kierownikiem administracji w celu rozwiązywania
problemów administracyjnych i organizacyjnych.
Nawiązałam współpracę z Panią Katarzyna Kaniuk –
psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych.
Nawiązanie współpracy z kierownikiem Panią Monika
Szych i wychowawcami Salezjańskiej Świetlicy
Środowiskowej.

Przez cały
okres staŜu

Zaświadczenia o współpracy
z Salezjańską Świetlicą
Środowiskową.

-

Na bieŜąco gromadziłam dokumentację swojej
działalności w specjalnej teczce.

Przez cały
okres staŜu

Scenariusze, konspekty,
zdjęcia, płyty cd, dyplomy,
zaświadczenia, itd.

-

Wykonałam sprawozdania z realizacji zatwierdzonego
planu rozwoju zawodowego.

Maj 2008r.

Sprawozdanie z realizacji
plany zawodowego oraz
sprawozdanie szczegółowe.

-

-
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II. SFERA OSOBISTA

Lp.

1

Cele, zadania
Wstępna ocena własnych
umiejętności.

Formy realizacji
-

Przeanalizowałam własnych moŜliwości i plan
w celu dobrej organizacji pracy w szkole.

-

ZłoŜenie wniosku i ukończenie kursu
kandydatów na egzaminatorów.
Ukończenie kursów z zakresu psychologii oraz
polepszenia jakości pracy wychowawczej i
opiekuńczej.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli.
Udział w konferencjach metodycznych.
Brałam udział w wewnątrzszkolnym szkoleniu
nauczycieli – Radzie Pedagogicznej
nt. „Praca z zdolnym uczniem” (3.12.2007r).

-

2

Uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji.

-
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Termin
wrzesień
2007r.

Przez cały
okres staŜu

Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
Zgromadzone dokumenty, świadectwa,
dyplomy, opinie.

Protokóły z Rad Pedagogicznych.

-

3

Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych.

-

-

-

4

Dzielenie się swoją wiedzą
i umiejętnościami.

-

-

Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej.
Studiowanie czasopism i literatury fachowej,
poradników metodycznych z matematyki
i technologii informacyjnej.
Korzystanie z programów i materiałów
udostępnionych w Internecie.
Zapoznanie się z programem Vulcanu do
drukowania świadectw.
Pełniłam funkcję Przewodniczącego Komisji
Egzaminacyjnej Konkursy Kuratoryjnego z
matematyki.
Uczestniczyłam w weryfikacji prac
konkursowych Kuratoryjnego Konkursu
Matematycznego.

Porozumiewałam się z innymi nauczycielami w
zakresie integracji międzyprzedmiotowej.
Przekazywałam nauczycielom własną wiedzę.
Pomagałam z zrozumieniu i sposobie
korzystania przez nauczycieli programu Vulcanu
do drukowania świadectw.
Udostępniałam pomoce dydaktyczne np.:
„Bamp” do konstrukcji figur przestrzennych.
Udostępniałam innym nauczycielom materiały
wydrukowane z Internetu.
Opracowałam i udostępniłam program
komputerowy do wyliczania średnich waŜonych
ze stopni cząstkowych uczniów naszej szkoły,
zgodny z ocenianiem wewnątrzszkolnym.
Umieściłam własny plan rozwoju zawodowego
na stronach Internetu.
Wykonałam wraz z wychowankami „Śpiewnik
kolęd” w wersji elektronicznej i ksiąŜkowej.
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Przez cały
okres staŜu

10 marca
2008

Wykaz przeczytanej literatury, adresy
Internetowe, notatki.
http://www.wsip.pl/
http://www.migra.pl/

11 marca
2008

Przez cały
okres staŜu

Potwierdzenia, adresy stron WWW,
wersje elektroniczne dokumentów,
ksero z protokołów.
www.mrad.pl
wyliczanieśrednich.xls

-

5

Współpraca z innymi
nauczycielami.

Nawiązałam współpracę z Pania Anetą
Majewską – opiekunem staŜu, w celu
zrealizowania zadań przewidzianych w planie
awansu zawodowego.
Nawiązałam współpracę z nauczycielami języka
polskiego i sztuki w celu poprawiania jakości
mojej strony internetowej.
Pomagałam przy organizacji konkursów
matematycznych.

Przez cały
okres staŜu

-

Wykonałam wraz z uczniami klas 1 gimnazjum
modele brył przestrzennych.

Kwiecień
2008r.

-

Pomagałam przy administrowanie szkolnej
strony WWW.
Umieszczałam waŜne informacje na stronie
internetowej naszej szkoły.
Pomagałam w obsłudze szkolnej poczty
elektronicznej.
Pomagałam w obsłudze programu do
drukowania świadectw.

-

-

6

Wzbogacenie pracowni o nowe
pomoce.

7

Podejmowanie dodatkowych
funkcji i zadań w szkole.

-

8

Publikacje materiałów
związanych z wykonywaną pracą.

-

Opublikowałam własny plan rozwoju
zawodowego.
Opublikowałam oprogramowanie komputerowe
własnego autorstwa.
Umieściłam przykładowe zadania na konkurs
matematyczny.
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Przez cały
okres staŜu

Przez cały
okres staŜu.

Kontrakt zawarty między opiekunem
staŜu, a nauczycielem staŜystą.
Wydruk strony internetowej:
www.mrad.pl

Model brył.

www.jadwiga.lublin.pl
http://www.jadwiga.lublin.pl/index.php?d
zial=glowna
jadwiga.lublin@gmail.com

Adres strony z publikacjami:
www.mrad.pl

III. SFERA DYDAKTYCZNA
Lp.

Cele, zadania

Formy realizacji

-

1

Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej
i dydaktycznej.

2

3

Przeprowadzenie próbnego
egzaminu kompetencji dla klas 3
gimnazjum.

4

Doskonalenie warsztatu pracy
nauczyciela przez poznanie
nowych metod organizacji lekcji
matematyki.

Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

Przygotowywałam sprawdziany, materiały dla
ucznia w wersjach elektronicznych.
Przeprowadzałam lekcje matematyki
w pracowni komputerowej.
Zaprojektowałam i przygotowałam identyfikatory na
„Dzień Otwartych Drzwi” dla młodzieŜy pełniących
dyŜur w tym dniu z klas gimnazjum i liceum.
Wykorzystywałam na lekcjach matematyki program
Cabri do wykonywania konstrukcji geometrycznych.

Przez cały
okres staŜu

-

Realizowałam klasowy program wychowawczy.
Udział w akcjach: „Góra Grosza”

Przez cały
okres staŜu

-

Pomagałam w organizacji, przeprowadzeniu
próbnych egzaminów kompetencji klas 3
gimnazjum.
Sprawdzałam i wykonałam zestawienia próbnych
egzaminów gimnazjalnych (części matematyczno przyrodniczej) klasy 3c gimnazjum.

7.12.2007r.. Zestawienia próbnych egzaminów
29.02.2008r. gimnazjalnych.

-

-

Uczestnictwo w realizacji zadań
ogólnoszkolnych, edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych.

Termin

-

-

Pozyskałam wiele cennych materiałów z Internetu.
WdraŜałam poznane metody pracy na lekcjach
matematyki.
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Raz w
semestrze

Płyta cd z przykładowymi
sprawdzianami, kartami pracy dla
uczniów.

Maj 2008r.

Przez cały
okres staŜu

Dyplom za udział w akcji.

Materiały internetowe.

.
-

5

Podejmowanie działań na rzecz
podwyŜszenia jakości pracy
szkoły.

-

6

Opracowanie i wdroŜenie
programu dotyczącego działań
edukacyjnych, wychowawczych.

-

Pracowałam z uczniami zdolnymi.
RóŜnicowałam wymagań stawianych uczniom
podczas sprawdzianów i prac domowych.
Stosowałam metody aktywizujące na lekcjach
matematyki.
Pomagałam przy organizacji Konkursu
Matematycznego „KANGUR” na terenie szkoły.
Opracowywałam metodą komputerową wyniki
róŜnych prac uczniów.

Przez cały
okres staŜ

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z
matematyki dla klas 1-3 gimnazjum.
Opracowanie karty informacyjnej dla ucznia
zawierającą informacje o sposobie oceniania z
matematyki.

Wrzesień
2007r.

Dyplom

IV. SFERA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA

Lp.

1

Cele, zadania

Zapoznanie się z programem
wychowawczym szkoły.

Formy realizacji

- Dokładnie przeanalizowałam program wychowawczy
szkoły.
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Termin

Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

wrzesień
2007r.

Znajomość programu wychowawczego
szkoły i wynikających z niego zadań i
obowiązków.

2

Współpraca z rodzicami.

-

-

3

Aktywna realizacja zadań
wychowawczych i opiekuńczych
nauczyciela – wychowawcy.

-

Sporządziłam plan spotkań z rodzicami.
AngaŜowałam rodziców do pomocy
w pracy wychowawczej.
Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z
rodzicami.
Stworzyłam bazę adresów poczty elektronicznej
chętnych rodziców uczniów gimnazjum, z którymi
korespondowałam drogą elektroniczną.

Przez cały
okres staŜ

Plan spotkań, opracowanie ankiety,
karty wycieczek.
Ksero z dziennika klasy 1c.
Baza elektroniczna adresów
pocztowych.

Zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich
wychowanków i ich potrzebami.
Rozwiązywałam problemy klasowe
i indywidualne wychowanków.
Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z
8.10.2007r Wycieczka do Warszawy.
uczniami.
Gościła w naszej klasie na godzinie wychowawczej 29.10.2007r. Dyskoteka andrzejkowa.
Pani Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Grzechnik.
Organizowałam wraz z klasą 1c imprezy klasowe:
10.04.2008r. Dyskoteka szkolna.
Wielkanoc, Wigilia, andrzejki, mikołajki.
Organizowałam dla wychowanków wyjście do kina
19.05Wycieczka do Krakowa.
oraz dyskotekę andrzejkową.
21.05.2008r.
Pełnienie funkcji opiekuna podczas organizowanych
imprezach szkolnych takich jak: dyskoteka
andrzejkowa i szkolny, wycieczki klasowej do
Warszawy i wycieczki klasowej do Krakowa.
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