
   

FORMY  WSPOMAGANIA  NAUCZYCIELI  W REALIZACJI  ZADAŃ  w roku szkolnym 
2016/2017 

 
I . Szkolenia i narady 
 
L.p Forma wspomagania Adresaci Odpowiedzialny Termin Uwagi 

 
1. 

 
Narady zespołów wychowawczych. 
Realizacja zadań placówki w świetle rozporządzenia MEN o pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
Wewnątrzszkolny System Oceniania - aktualizacja i dostosowanie do 
obowiązującego systemu prawnego. 
Wypracowanie wniosków lub opracowanie programów naprawczych. 
 

Nauczyciele i 
terapeuci ZPS 

Wicedyrektorzy, 
kierownik Grup 
Wychowawczych 

 
 do 31 
października 
2016 

 

2. Rada Pedagogiczna : 
1. Przedstawienie wniosków z analizy wyników zewnętrznych form 

sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów za rok szk. 2015/16. 
2. Wskazanie nauczycielom zaleceń do pracy . 

 
wszyscy nauczyciele 

 
wicedyrektorzy 

 
  
Wrzesień 
2016 

 

3. Przeprowadzenie Rad Szkoleniowych nt. 

1. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne 

 

 
wszyscy nauczyciele 

 
Renata Naprawa 
wicedyrektorzy 

 
wg planu   

 

 
4. 
 

Posiedzenia Rad Pedagogicznych: 
1. Klasyfikacyjne  
2. Plenarne  
3. Nadzwyczajne  

 
wszyscy nauczyciele 

 
dyrektor   

zgodnie z 
harmonogra
mem i 
potrzebami  

 

 
II. Inne formy wspomagania 
 
L.p Forma wspomagania Adresaci Forma Odpowiedzialny Termin Uwagi 

1.  Prowadzenie hospitacji 
wspomagających i doradczych 

nauczyciele kontraktowi i stażyści,  bezpośrednia 
obserwacja zajęć, 

dyrektor ZPS 
wicedyrektorzy 

zgodnie z 
potrzebami 

 



   

 wskazanie słabych i 
mocnych stron 
nauczyciela, 

 udzielanie wskazówek 
i rad hospitowanemu 

wg przydziału 
zadań oraz 
kierownik grup 
wychowawczych 

 
2. 

 
Wskazywanie dobrego rzemiosła 
dydaktyczno-metodycznego oraz 
prezentowanie różnych metod 
nauczania na lekcjach otwartych 
i pokazowych 

 
nauczyciele odbywający staż i chętni 

 
 obserwacja zajęć, 
 szczegółowe 

omówienie zajęć, 
 dyskusja 

        
  
 

  

      
   
  

 
3. 

 
Przydział opiekunów stażu 
nauczycielom stażystom  
nauczycielom kontraktowym 

Staż na nauczyciela kontraktowego 

rozpoczyna: 

Natalia Mania - 1.09.2016-

31.05.2017r. - opiekun Iwona 

Wielińska 

 

Staż na nauczyciela mianowanego 

rozpoczyna: 

Agnieszka Jackiewicz - 1.09.2016 - 

31.05.2019r. - opiekun Beata 

Niesiołowska 

Alicja Osowicka - 1.09.2016r. - 

31.05.2019r. - opiekun Dagmara 

Grzeszkiewicz 

 

Staż na nauczyciela mianowanego 

kontynuują: 

Tomasz Rudnik staż - 1.09.2015r - 

31.05. 2018r. - opiekun Iwona 

Bielawska 

Karolina Naguszewska staż - 

1.09.2015r - 31.05. 2018r. - opiekun 

Monika Pliszka 

 
realizacja zadań 
wynikających z 
Regulaminu awansu  

 
opiekunowie 
stażu 

 
na bieżąco 

 



   

Krzysztof Łosin staż - 1.09.2015r - 

31.05. 2018r. - opiekun Iwona 

Nawrocka 

Sławomir Ciewiertnia staż - 

1.09.2015r - 31.05. 2018r. - opiekun 

Grzegorz Stelmach 

Aniela Grabska od 1.09.2015r. do 

31.05.2018 - opiekun A. Lemke 

Małgorzata Sodkiewicz-Dziadzio od 

1.09.2015r. do 31.05.2018r. - opiekun 

A Grzela-Opalińska 

Anna Gabriel od 1.09.2015r do 

31.05.2018r. -  opiekun Joanna 

Dąbrowska 

 

Staż na nauczyciela dyplomowanego 

kontynuują: 

 

Anna Narloch - od 1.09.2014r. - 

31.05.2017r. 

Dorota Kamińska - od 01.09.2015r do 

31.05.2018r. 

Emanuela Jaworska 

Anna Dragańska 

Anna Czerny-Budda 

Karolina Woźniak 

  

 

EMANUELA JAWORSKA - nie 

złożyła poprawionego planu rozwoju 

zawodowego 

 

Staż na nauczyciela dyplomowanego 

rozpoczynają: 

Dominik Brosze - od 1.09.2016r. - 

31.05.2019r. 

Dagmara Grzeszkiewicz 



   

Małgorzata Dróżkowska 

Agnieszka Komorowska 

Beata Wolińska 

Joanna Kula 

 

 
4. 

 
Delegowanie nauczycieli na 
zewnętrzne formy doskonalenia 

 
nauczyciele chętni i zgodnie z 
potrzebami Ośrodka 

 
 udział nauczycieli w 

formach doskonalenia, 

 dzielenie się 
umiejętnościami 
zdobytymi na 
szkoleniach z innymi 

 
dyrektor ZPS 

 
wg terminu 
szkoleń 

 

 
5. 

 
Opracowanie, wdrożenie i 
zapoznanie nauczycieli z 
procedurami postępowania w 
konkretnych sprawach 

 
wszyscy nauczyciele 

 powołanie zespołów 
nauczycielskich do 
opracowania procedur, 

 omówienie procedur 
postępowania , 

 
dyrektor ZPS 
wicedyrektorzy 
 

 
zgodnie z 
terminami 
posiedzeń 
Rady Ped. 

 

 

Tematyka hospitacji doskonalących: 
1. Indywidualizacja pracy z wychowankiem. 
2. Aktywizowanie rodziców do współpracy z placówką 
3. Umiejętność czytania ze zrozumieniem . 

 
W hospitacjach oceniających szczególnej uwadze podlegać będą: 

1. Uwzględnianie w toku codziennej pracy wskazań PPP. 
2. Realizacja Programu Profilaktyki 
3. Systematyczność realizacji podstawy programowej. 

  
  


