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PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

NA ROK SZKOLNY 2016/2017  

W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 WE WŁOCŁAWKU 

 

Roczny plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli został opracowany na podstawie: 

 

I. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ: 

 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży. 

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 

poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy. 

 

II. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZSI W ZAKRESIE WSPOMAGANIA – 

najważniejsze kierunki doskonalenia: 

 

 Edukacja czytelnicza – jak kształtować postawy czytelnicze,  

 Kształtowanie postaw uczniów – rola postawy nauczyciela,  

 Współpraca szkoły z rodzicami – zebrania itp. ,  

 Jak zaangażować ucznia w lekcję,  

 Sposoby postępowania interwencyjnego.  
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III. Wyniki badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego 

przeprowadzone w formie ankietowej: 

 

Wybór treści szkoleniowych z zakresu dydaktyki: 

 

Tematyka szkoleń Ilość  wskazań 

nowoczesne metody uczenia się 35 

metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce 

(z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią) 

28 

technologia informacyjna i multimedia - zastosowanie w dydaktyce 

różnych przedmiotów 

27 

ocenianie kształtujące 

dostosowywanie wymagań edukacyjnych 

26 

obsługa komputera i obsługa programów użytkowych (WORD, EXCEL. 

POWER POINT, PREZI) 

18 

diagnozowanie i ocena osiągnięć uczniów 17 

twórcza ekspresja dziecka 11 

edukacyjna wartość dodana (EWD) 11 

organizacja zajęć pozalekcyjnych 9 

metody i techniki plastyczne 7 

analiza wyników egzaminów zewnętrznych 5 

konstruowanie programów nauczania 3 

 

Wybór treści szkoleniowcy z obszaru tematyki wychowanie: 

 

Tematyka szkoleń Ilość  wskazań 

radzenie sobie z sytuacjami trudnymi 30 

motywowanie uczniów do nauki 26 

praca z uczniem sprawiającym trudności (nadpobudliwym, z ADHD, 

sprawiającym problemy wychowawcze,  z rodziny rozbitej i 

dysfunkcyjnej) 

20 
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Tematyka szkoleń Ilość  wskazań 

praca z rodziną (współdziałanie z rodzicami, odpowiedzialność 

rodziców itp.) 

18 

pierwsza pomoc medyczna 14 

agresja i przemoc w szkole - zapobieganie, bezpieczeństwo dziecka 

w środowisku szkolnym i lokalnym 

13 

dyscyplina pracy w czasie lekcji 11 

doradztwo zawodowe 5 

diagnoza problemów szkolnych 5 

profilaktyka uzależnień 4 

 

 

Na podstawie powyższych danych związanych z zaprezentowanymi kierunkami 

polityki oświatowej oraz sprawowanym nadzorem pedagogicznym przez dyrektora szkoły, 

oraz preferencji nauczycieli ZSI liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 

proponują w bieżącym roku szkolnym następującą tematykę i formy doskonalenia 

zawodowego: 

 

 

temat forma termin prowadzący 

Excel w pracy nauczyciela, 

wychowawcy 
warsztaty listopad 2016 Joanna Osowska 

Lapbooki – czy mogą wspomóc 

uczenie się uczniów? 
warsztaty 

grudzień 

2016 

Joanna Osowska 

Bożena Laskowska 

TOC – narzędzie, które uruchamia 

myślenie uczniów 
warsztaty styczeń 2017 Jolanta Małecka 

Pierwsza pomoc przedmedyczna szkolenie 
styczeń/luty 

2017 

Ratownicy medyczni 

Szkolenie płatne  

Zastosowanie TIK w uczeniu się 

różnych przedmiotów 

 

Szkolenie luty 2017 Joanna Osowska  
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temat forma termin prowadzący 

Prezentacja multimedialna inaczej - 

Prezi 
Warsztat luty 2017 Joanna Osowska  

Twórcza ekspresja dziecka. Metody i 

techniki plastyczne 
Warsztaty luty 2017 

Ewa Piotrowska – 

Kołata  

Współpraca z rodzicami w szkole 

Szkolenie rady 

pedagogicznej – 

ODN/CKZIU 

luty/marzec 

2017 

Doradcy metodyczni 

ODN/CKZIU 

Zarządzanie klasą: radzenie sobie 

z sytuacjami trudnymi;  

Dyscyplina pracy na lekcji;  

Praca z uczniem sprawiającym 

trudności.  

forum wymiany 

doświadczeń 

marzec 

2017 

Ewa Piotrowska – 

Kołata  

Wioletta Bieńkowska 

Joanna Giergielewicz 

Joanna Osowska 

 

Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do potrzeb 

rozwojowych uczniów 

forum wymiany 

doświadczeń 

marzec 

2017 

Joanna Osowska 

Anna Macek 

Jedna lekcja – dwóch nauczycieli 

Szkolenie rady 

pedagogicznej – 

ODN/CKZIU 

marzec 2017 
Doradcy metodyczni 

ODN/CKZIU 

Ocenianie kształtujące w edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 

I cz. Wykład 

z elementami 

warsztatu – 

techniki 

i strategie 

II cz. Warsztaty 

– zeszyt OK jako 

narzędzie 

wspomagające 

ocenianie 

kształtujące 

kwiecień/maj 

2017 

Bożena Laskowska 

Jolanta Małecka 

Agata Cheda 
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temat forma termin prowadzący 

Ocenianie kształtujące na II i III etapie 

edukacyjnym  

 

 

I cz. Wykład 

z elementami 

warsztatu – 

techniki 

i strategie 

II cz. Warsztaty 

– zeszyt OK jako 

narzędzie 

wspomagające 

ocenianie 

kształtujące 

kwiecień/maj 

2017 

Bożena Laskowska 

Jolanta Małecka 

Agata Cheda 

 

 

Metody pracy z uczniem ze 

specyficznymi trudnościami w nauce 

– ciekawe formy i metody, programy 

terapeutyczne 

 

forum wymiany 

doświadczeń 

kwiecień 

2017 

Zofia Wojdat 

Joanna Osowska 

 

 

 

 

Dodatkowa oferta bezpłatnych szkoleń organizowanych przez wydawnictwo OPERON 

proponowana nauczycielom ZSI została zaprezentowana w pokoju nauczycielskim i na 

stronie szkolnej WDN, a załączona do planu WDN na bieżący rok szkolny jako załącznik.  

 

 

W szkoleniach WDN uczestniczą nauczyciele oddelegowani przez Dyrekcję szkoły, lub 

według własnego zainteresowania tematyką chętni nauczyciele. Nauczyciele aktywnie 

uczestniczący w szkoleniach otrzymują zaświadczenia wydane przez liderów WDN/ZSI, które 

w każdym roku szkolnym są odnotowywane w rejestrze zaświadczeń WDN na rok szkolny 

2016/2017.  
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Nad realizacją Planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli czuwają liderzy 

WDN: Zofia Wojdat, Ewa Piotrowska – Kołata, Jolanta Małecka, Agata Cheda, Bożena 

Laskowska, Joanna Osowska.  

 

 

 

Liderzy WDN: 

Agata Cheda ……………………………………………………………….… 

Bożena Laskowska……………………………………………………….. 

Jolanta Małecka …………………………………………………………… 

Joanna Osowska ………………………………………………………. 

 Ewa Piotrowska – Kołata ………………………………………… 

Zofia Wojdat ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór zaświadczenia ukończenia form doskonalenia WDN,  

2. Wzór listy obecności form doskonalenia WDN,  

 

 

 


