
 

 

 

 

 

WWNĄTRZSZKOLNE 

DOSKONALENIE 

NAUCZYCIELI 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. gen. Józefa Hallera 

w Gniewie 

 

 

2018 



Plan doskonalenia 

Cele: 

1. Dokształcanie kadry pedagogicznej zgodnie z potrzebami szkoły 

wynikającymi ze zmian w wyniku wprowadzonej reformy i 

zainteresowaniami nauczycieli. 

2. Doskonalenie posiadanych kwalifikacji. 

3. Poprawa komunikacji  i współpracy w Radzie Pedagogicznej. 

4. Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami teorii i praktyki w danej 

dziedzinie. 

5. Konkretyzacja zadań wynikających z planu rozwoju, szkolnych 

programów nauczania  i  programów wychowawczych. 

6. Rozwiązywanie szkolnych problemów wychowawczych. 

7. Wymiana doświadczeń w środowisku pedagogicznym. 

8. Propagowanie pracy zespołowej. 

 

 

Zewnętrzne formy doskonalenia: 

 studia podyplomowe 

 kursy  

 warsztaty 

 konferencje 

 seminaria 

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia nauczycieli: 

 aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych 

 konferencje samokształceniowe Rady Pedagogicznej 

 obserwacja lekcji, ich omówienie 

 studiowanie literatury 

 analiza zdarzeń krytycznych 

 

 

 

 

 



Realizacja: 

Lp. Tematyka Forma doskonalenia Liczba 
nauczycieli 

1. Edukacja wczesnoszkolna z 
wychowaniem przedszkolnym 

studia podyplomowe 2 

2. Terapia pedagogiczna studio podyplomowe 2 
3. Logopedia studia podyplomowe 1 

4. Plastyka studia podyplomowe 1 
5. Trener sportowy szkolenia Nauczyciele 

wychowania 
fizycznego 

6. Socjoterapia 
 
 

studia podyplomowe Rada 
Pedagogiczna 

7. Ocenianie kształtujące warsztaty Rada 
Pedagogiczna 

8. Wspomaganie nauczycieli w 
realizacji zadań wynikających z 
planu pracy szkoły, szczególnie 
w zakresie pracy z klasą 
pierwszą i klasami siódmymi 

warsztaty 
szkolenia 

12 

9. Zmiany w Statucie Szkoły 
Zmiany w prawie oświatowym 

szkolenia profilaktyczne 
warsztaty 
profilaktyczne 
seminaria 

Wszyscy 
nauczyciele 

10. Realizacja podstawy 
programowej w klasie 
pierwszej i siódmej 

szkolenia RP 
seminaria 
spotkania 

Rada 
Pedagogiczna 

11. Wzmacnianie działań 
profilaktycznych i 
wychowawczych, mających na 
celu eliminowania 
pojawiających się zagrożeń, 
wzmacnianie właściwych 
zachowań 

seminaria 
warsztaty 
szkolenia 

Wszyscy 
nauczyciele 

12. Profilaktyka uczniów 
zagrożonych uzależnieniem 

seminaria 
warsztaty 
szkolenia 

Rada 
Pedagogiczna 

13. Udział w spotkaniach Seminaria Wszyscy 



metodycznych 
organizowanych przez 
wydawnictwa 

Warsztaty 
szkolenia 

nauczyciele 

 

 

 

              Rozwój zawodowy nauczycieli,  ich udział w różnych formach 

doskonalenia związany jest  z potrzebami  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen 

Józefa Hallera w Gniewie  oraz indywidualnymi zainteresowaniami 

pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


