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ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  

W ZESPOLE SZKÓŁ W GROMNIKU W OBSZARACH: 

1. ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WSPARCIA 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO WSZYTSKIM UCZNIOM  

Z UWZGLĘDNIENIEM ZRÓŻNICOWANIA ICH POTRZEB ROZWOJOWYCH 

 I EDUKACYJNYCH. 

2. WYKORZYSTANIE W PROCESACH EDUKACYJNYCH NARZĘDZI  

I ZASOBÓW CYFROWYCH ORAZ METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. 

BEZPEIECZNE I EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII 

CYFROWYCH. 

3. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH. 

 

Jednym z głównych zadań szkoły jest umiejętność uwzględniania w pracy z uczniami 

indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Współczesna szkoła kładzie 

bardzo duży nacisk na indywidualizację nauczania. Indywidualizacja nauczania to 

uwzględnienie w systemie dydaktyczno- wychowawczym różnic indywidualnych między 

uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które przy uwzględnieniu owych 

różnic, sprzyjają maksymalnemu rozwojowi uczących się (Lewocki, 1997). 

Aby umożliwić uczniom osiągniecie sukcesu edukacyjnego nauczyciele podczas pracy 

z uczniami powinni dostosowywać metody pracy i formy, zakres przekazywanej wiedzy, 

wymagania  do ich indywidualnych możliwości, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na tych, którzy mają trudności w opanowaniu 

podstawowych umiejętności i wiadomości oraz na uczniów bardzo zdolnych, którzy świetnie 

radzą sobie na lekcjach. Zatem szkoła powinna zapewnić pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z deficytami uwagi,  

ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się, z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowej, z zaburzeniami zachowania i emocji oraz uczniów ze szczególnymi 

uzdolnieniami.  

Indywidualizacja nauczania wymaga od nauczycieli otwartości na potrzeby każdego 

wychowanka, odpowiedniego poziomu kompetencji zawodowych pozwalających na 

umiejętne kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i gotowości na modyfikację 



2 
 

zaplanowanych działań, oraz gotowości na współdziałanie z rodzicami, którzy są naturalnymi 

sprzymierzeńcami w działaniach na rzecz dobra dziecka. Indywidualizacji oddziaływań 

wobec uczniów sprzyjać będzie kreatywność i zaangażowanie nauczyciela,  reagowanie na 

bieżące potrzeby uczniów, otwartość na różne sposoby podejścia do problemów, a także 

gotowość do ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy. 

Cel główny: 

 uwzględnienie w pracy z uczniem jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. 

Cele szczegółowe: 

 dostosowanie form i metod pracy w trakcie zajęć, wymagań do indywidualnych 

możliwości, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 

 indywidualizacja nauczania, 

 zapewnienie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, 

 doskonalenie własnego warsztatu pracy w celu zapewnienia wysokiej jakości 

kształcenia. 

Oczekiwanie efekty: 

 nauczyciele dostosują formy i metody pracy oraz wymagania do indywidualnych 

możliwości, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 

 nauczyciele będą indywidualizować pracę na lekcjach, 

 uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęci pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, 

 nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy w celu zapewnienia swoim 

wychowankom wysokiej jakości kształcenia. 

Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego, które 

musiało błyskawicznie dostosować się do nowych warunków pracy. Zarówno uczniowie  

i nauczyciele musieli bardzo szybko zastąpić edukację stacjonarną- nauką zdalną. Był to dla 

wszystkich czas nauki nowych umiejętności, poznania nowych programów, platform 

edukacyjnych. Po raz kolejny mogliśmy zauważyć jak ważną umiejętnością jest bezpieczne 

 i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Mądre i efektywne korzystanie  

z nowoczesnych środków technologicznych przyczyni się z pewnością do wzrostu wiedzy, 

umiejętności oraz pomoże w rozwoju zainteresowań.  
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Cel ogólny: 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych, 

 rozwijanie przez nauczycieli swoich umiejętności korzystania z narzędzi 

multimedialnych, 

 wzbogacanie wiedzy nauczycieli na temat dostępnych metod kształcenia na odległość, 

 wypracowywanie przez nauczycieli najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia 

zajęć on-line w przypadku koniczności nauczania zdalnego, 

 rozwijanie u dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu, smartfona oraz innych 

narzędzi multimedialnych. 

Oczekiwane efekty: 

 uczniowie rozwiną swoje umiejętności cyfrowe, 

 nauczyciele udoskonalą swoje kompetencje cyfrowe, 

 nauczyciele wzbogacą swoją wiedzę dotyczącą metod kształcenia na odległość, 

 w razie konieczności nauki zdalnej nauczyciele wypracują najbardziej efektywny 

sposób prowadzenia zajęć w formie on-line, 

 uczniowie rozwiną umiejętności bezpiecznego i celowego korzystania z Internetu, 

smartfona oraz innych narzędzi multimedialnych. 

Kolejnym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa realizowanych  

w roku szkolnym 2020/2021 jest wychowanie do wartości i kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych. Wydawać by się mogło, że sformułowanie to jest jednym  

z wielu truizmów powtarzanych często w odniesieniu do zadań szkoły. Jednak współczesne 

czasy wymagają od instytucji kształcących oraz od każdego pedagoga, aby na nowo 

zdefiniować te pojęcia, które jeszcze do niedawna wydawały się być dla każdego oczywiste. 

Co przeciwstawić światu, w którym olbrzymią popularnością cieszą się antywzorce i fałszywe 

ideały?  Co czynić, gdy pojęcie wartości kojarzy się przede wszystkim z materialistycznym 

podejściem do życia?- to tylko niektóre pytania, jakie stawia sobie młody człowiek.  

To właśnie szkoła oraz inne instytucje życia społecznego powinny wspierać rodzinę  

w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, wychowaniu opartym na takich wartościach jak 

patriotyzm, honor, odwaga, altruizm, respektowanie norm społecznych.  
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Cel ogólny: 

 kształtowanie u uczniów właściwych postaw opartych na uniwersalnych wartościach 

stanowiących fundament życia każdego człowieka 

Cele szczegółowe: 

 kształtowanie u uczniów postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki 

narodowej, 

 rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy i szacunku wobec dorobku 

minionych pokoleń, 

 rozwijanie postaw prospołecznych, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość i swój kraj, 

 ukazywanie wychowankom znaczenia wartości moralnych w codziennym życiu, 

 zapoznawanie dzieci z sylwetkami współczesnych autorytetów moralnych, 

 uwrażliwienie uczniów na kierowanie się w życiu wartościami i ideami. 

Oczekiwane efekty: 

 nauczyciele w swoich planach wychowawczych więcej uwagi poświęcą wychowaniu 

do wartości poprzez ukazanie uczniom uniwersalnych wartości, którymi powinni 

kierować się w życiu, 

 uczniowie rozwiną postawy oparte na uniwersalnych wartościach, 

 uczniowie rozwiną postawy patriotyczne, 

 dzieci i młodzież poszerzą swoje zainteresowania historią, kulturą Polski i naszego 

regiony, 

 wychowankowie będą świadomie uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej  

i lokalnej. 

 

Gromnik, 14.09.2020 

 

............................................................................................ 

(podpis i pieczęć dyrektora) 

 


