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PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ZESPOŁU SZÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE
NA ROK SZKOLNY 2007/2008
Lp

Zadanie

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Odpowiedzialni

1.

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia.

- rozmowy
- analiza dokumentów
- kierowanie na szkolenia

praca ciągła

lider WDN,
wicedyrektorzy

2.

Kontynuacja pracy nad doskonaleniem przedmiotowych systemów oceniania i narzędzi pomiaru dydaktycznego

dyskusje i konsultacje
w zespołach przedmiotowych

praca ciągła

przewodniczący
zespołów przedmiotowych

3.

Monitorowanie funkcjonowania
wewnątrzszkolnego systemu
oceniania

4.

Poszerzanie umiejętności w zakresie metod pracy.

5.

Transfer wiedzy na Ŝycie szkoły

6.

Rozwijanie prawidłowych zasad
komunikacji w relacjach nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel uczeń, nauczyciel - rodzic oraz
umiejętności wychowawczych.

7.

Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom
dzieci i młodzieŜy

8.

Zmiany w prawie oświatowym.

9.
10.

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Kontynuacja prac nad doskonaleniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Uzyskiwanie informacji zwrotnych
od uczniów na temat przeprowapraca ciągła
dzonych lekcji:
- po zakończonym dziale,
- po zakończonym okresie
w celu: określenia przyczyn trudności w nauce.
Udział nauczycieli w róŜnych
formach doskonalenia:
- kursy zewnętrzne,
praca ciągły
- konferencje przedmiotowe,
- udział w lekcjach koleŜeńskich
1. Lekcje koleŜeńskie w zespołach przedmiotowych.
2. Uzyskiwanie od uczniów informacji zwrotnej na temat
praca ciągła
atrakcyjności prowadzenia
zajęć, zainteresowania
przedmiotem, np. poprzez
ankiety.
1. Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych.
2. Udział nauczycieli w warsztapraca ciągła
tach w ramach transferu wiedzy i umiejętności.
udział nauczycieli w spotkaniach
profilaktycznych przeprowadzodwa razy w roku
nych przez Stowarzyszenie „Arka
Noego”
BieŜące analizowanie przez zespoły przedmiotowe i nauczycieli
zmian w prawie oświatowym.
rada szkoleniowa
rada szkoleniowa

praca ciągła

I okres
II okres

przewodniczący
zespołów przedmiotowych; dyrekcja szkoły

lider WDN

przewodniczący
zespołów przedmiotowych, nauczyciele prowadzący zajęcia,
lider WDN
lider WDN;
nauczyciele, którzy odbyli szkolenia
lider WDN; odpowiedzialny
wicedyrektor
dyrekcja szkoły,
nauczyciele,
przewodniczący
zespołów przedmiotowych
lider WDN
lider WDN

11.
12.

egzamin gimnazjalny
egzamin maturalny

kwiecień 2008
kwiecień 2008

wicedyrektor
wicedyrektor

13.

Doskonalenie funkcjonowania
Szkolnego Programu Wspierania
Uzdolnień

udział liderów w warsztatach
doskonalących

praca ciągła

Lidia Drozdowska
Danuta Borko

14.

Przeciwdziałanie agresji wśród
uczniów.

Udział nauczycieli w róŜnych
formach doskonalenia:
- kursy zewnętrzne
- zajęcia warsztatowe

praca ciągła

lider WDN

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2007 r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze
mgr Jacek Bruździak

