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Zadanie statutowe:
Do zadań dyrektora, nauczycieli oraz pracowników szkoły należą doskonalenie swoich
umiejętności dydaktycznych i obowiązek stałego przygotowania się do pracy oraz podnoszenie
poziomu wiedzy metodycznej przez dalsze kształcenie.
Sposób i forma realizacji:
Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania w celu poprawienia jakości pracy
szkoły, szczególnie podnoszenia poziomu kształcenia oraz efektów w pracy wychowawczej.
Uwzględnienie wniosków do realizacji z konferencji podsumowującej ubiegły rok szkolny na
bieżący rok oraz potrzeb nauczycieli.
Analiza ofert możliwości zewnętrznego doskonalenia oraz zorganizowania warsztatów i szkoleń dla
nauczycieli.
Zaplanowano następujące szkolenia:
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym
Ponadto nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności, dzielić się wzajemnie swoją wiedzą
współpracując

w

zespołach

przedmiotowych

(zgodnie

z

opracowanymi

planami)

–

humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, językowym i wychowawczym.

Nauczyciele uwzględniając zarówno potrzeby szkoły, jaki własne podejmą w br. szkolnym różne
formy zewnętrznego doskonalenia zawodowego :
•Studia podyplomowe:
Imię nazwisko

kierunek

Honorata Maciończyk Terapia pedagogiczna
Iwona Sobik

kwalifikacje
Uzyskanie
kwalifikacji
do
z
terapii
prowadzenia
zajęc
pedagogicznej.

•Kursy kwalifikacyjne:

Imię nazwisko
Paulina Karpińska

kierunek

kwalifikacje

Pierwsza pomoc przedmedyczna Kurs niezbędny do prowadzenie
zajęć z EDB

Szkoła wygrała projekt Erasmus + „Szkoła na miarę XXI wieku” w ramach którego sześcioro
nauczycieli weźmie udział w zagranicznych szkoleniach by następnie móc przeszkolić swoich
kolegów. Dodatkowo czwórka nauczycilili będzie doskonaclić swoje umiejętności językowe przez
cały rok.
Szkolenia w ramach programu Erasmus+
Beata Nogły - "Best Practices. Benchmarking" - Finlandia,
Kinga Szaboń - "Applying non-formal education in schools and adult education" - Włochy,
Danuta Kaszyca i Dominika Chamera - "CLIL for teachers who would like to teach subjects in
English" – Irlandia,
Magdalena Szulik - "Disover CLIL and its benefits" -Włochy,
Norbert Niestolik - "Disover CLIL and its benefits" – Niemcy.
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