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PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 63 W  POZNANIU 

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

 
L.p. 

 
Zadania do realizacji 
 

 
Sposób realizacji 

 
Termin 
realizacji 

 
Realizatorzy 

1. Zdiagnozowanie 
potrzeb w zakresie 
doskonalenia 
nauczycieli. 

ankieta, rozmowy, sprawozdanie z 
realizacji zadań za rok szkolny 
2016/2017, wnioski wynikające z 
nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego w roku szkolnym 
2016/2017,  

VIII/IX 2017 lider WDN 
dyrektor  

2. Opracowanie i 
przedstawienie 
nauczycielom Planu 
Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia 
Nauczycieli na rok 
szkolny 2017/2018. 

zapoznanie z planem w czasie 
zebrania rady pedagogicznej 

IX 2017 lider WDN 
 

3. Upowszechnianie 
informacji 
dotyczących ofert 
ośrodków 
doskonalenia 
nauczycieli. 

zamieszczanie na tablicy w pokoju 
nauczycielskim 

cały  rok 
szkolny 

lider WDN 

4. Podnoszenie 
kompetencji i 
doskonalenie 
warsztatu pracy 
nauczyciela. 

udział w kursach, szkoleniach, 
warsztatach metodycznych, 
samokształcenie, udział w 
programach, projektach unijnych itp. 

cały rok 
szkolny 

dyrektor szkoły,  
nauczyciele  

5. Uzyskiwanie nowych 
kwalifikacji. 

studia, studia podyplomowe zgodne 
z potrzebami szkoły  
( doradztwo zawodowe, terapia 
pedagogiczna, drugi kierunek 
nauczania, studia magisterskie), 
kursy kwalifikacyjne,  

cały rok 
szkolny 

dyrektor szkoły,  
nauczyciele 

6. Prowadzenie szkoleń 
i narad dla w ramach 
wspomagania 
nauczycieli. 

tematyka szkoleń i narad określona 
w planie wspomagania nauczycieli 
na rok szkolny 2017/2018: 
(-) zapoznanie z nowymi lub 
znowelizowanymi aktami prawnymi  
( interpretacja przepisów prawa 
oświatowego i jego stosowanie w 

 

 
w całym roku 
szkolnym 

dyrektor szkoły, 
lider WDN we 
współpracy z 
ośrodkami 
doskonalenia  
nauczycieli 
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praktyce szkolnej), 
(-) nowa podstawa programowa – 
przymus czy konieczność? 
(-) realizacja nowej podstawy 
programowej  (-) zagrożenia w sieci – 
jak zadbać o bezpieczeństwo 
uczniów w Internecie? 
(-) nowe zasady udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 

 

zgodnie z 
planem 
wspomagania 

7. Prowadzenie zajęć 
otwartych dla 
nauczycieli. 

(-) zajęcia z przyrody, geografii, 
biologii, fizyki, chemii, matematyki, 
informatyki                   ( 
kształtowanie i rozwijanie 
umiejętności uczniów), 
(-) zajęcia edukacji wczesnoszkolnej  
( atrakcyjność lekcji w kontekście 
budowania u dziecka 
zainteresowania nauką), 
(-) zajęcia z języków obcych ( 
skuteczność form i metod w 
nauczaniu języków obcych) 

 
według 
terminów 
określonych w 
planie pracy 
zespołu 
przedmiotowe -
go  

przewodniczący 
zespołu 
przedmiotowe- 
go, 
nauczyciele 
prowadzący 
lekcje otwarte 

8. Organizowanie 
zebrań zespołów 
przedmiotowych 
nauczycieli. 

(-) opracowanie planów pracy 
poszczególnych zespołów 
przedmiotowych na podstawie 
wniosków z nadzoru 
pedagogicznego, 
(-) realizacja działań: planowanie i 
organizacja procesów edukacyjnych, 
ustalanie przedmiotowych zasad 
oceniania, organizacja badań 
wewnętrznych, 
wymiana doświadczeń, organizacja i 
przeprowadzenie lekcji otwartych itp. 

do 15 IX 2017 

 
 
według 
terminów 
określonych w 
planie pracy 
zespołu 

przewodniczący 
zespołów 
przedmioto -
wych 

9. Organizowanie 
zebrań zespołu 
wychowawczego. 

(-) opracowanie planu pracy zespołu 
przedmiotowego na podstawie 
wniosków z nadzoru 
pedagogicznego, 
(-) realizacja działań: planowanie i 
organizacja procesu 
wychowawczego,  
opracowanie projektu programu 
wychowawczo - profilaktycznego 
szkoły na rok szkolny 2017/2018, 
modyfikacja zasad oceniania 
zachowania, rozwiązywanie 
szkolnych problemów i trudności 
wychowawczych itp. 

do 15 IX 2017 

 

według 
terminów 
określonych w 
planie pracy 
zespołu 

przewodniczący 
zespołu 
wychowawcze-
go 
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10. Powołanie zespołów 
zadaniowych. 

(-) tworzenie lub modyfikacja 
dokumentów szkolnych oraz ich 
ewaluacja, 
(-) prowadzenie ewaluacji 
wewnętrznej, 
(-) promocja szkoły w środowisku 
lokalnym, 
(-) zespół ds. badania wyników 
nauczania 

w miarę potrzeb 

zgodnie z 
planem 
ewaluacji 
wewnętrznej 
oraz planem 
pracy szkoły na 
rok szkolny 
2017/2018 

dyrektor szkoły, 
przewodniczący 
zespołu 
zadaniowego 

11. Dzielenie się  wiedzą 
i doświadczeniem z 
nauczycielami 
rozpoczynającymi 
pracę w zawodzie. 

(-) opieka nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę, 
(-) zajęcia otwarte, 
(-) obserwacje koleżeńskie, 
 

cały rok szkolny dyrektor szkoły, 
opiekun stażu,  
nauczyciele 

12. Zapewnienie 
nauczycielem 
dostępu do 
najnowszych TIK. 

(-) dostęp do komputera i Internetu w 
każdej sali, 
(-) wzbogacenie zasobów 
multimedialnych szkoły, 
(-) edukacja na odległość, e –
learning, 

cały rok szkolny dyrektor szkoły, 
koordynator TIK 

 

 

13. Zapewnienie 
warunków do 
realizacji planu 
rozwoju 
nauczycielom 
odbywającym staż na 
wyższy stopień 
awansu 
zawodowego. 

uwzględnienie potrzeb nauczyciela w 
planie rozwoju zawodowego, 
wyznaczenie opiekuna stażu, 
obserwacje lekcji, 

cały rok szkolny dyrektor szkoły, 
opiekunowie 
stażu, 

14. Wzmacnianie 
wzajemnych relacji 
wśród nauczycieli. 

spotkania okolicznościowe, imprezy 
integracyjne, wycieczki itp. 

cały rok szkolny dyrektor szkoły, 
lider WDN 

 

Opracowanie:  

1) lider WDN – mgr Iwona Białasik 

 

Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady pedagogicznej NR 8/17/18 z dnia 12.09.2017 r. 


