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PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
 
Roczny plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli został opracowany na podstawie: 
 

1. KIERUNKÓW POLITYKI  OŚWIATOWEJ  NA ROK SZKOLNY 2021/2022: 

I. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 
organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 
programu wychowawczo-profilaktycznego. 

II. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

III.działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii                 
oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i 
przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

IV. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej 
pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie                     
w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

V. wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych                   
w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

VI. wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności 
za środowisko naturalne. 

2. PLANU  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA  SP nr 5   

Na podstawie powyższych danych oraz preferencji nauczycieli SP nr 5  liderzy 
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli   proponują w bieżącym roku szkolnym 
następującą tematykę i formy doskonalenia  zawodowego: 

 
  

Zadanie Osoby odpowiedzialne 
1. Dziecko w sytuacji kryzysowej. Wspierająca rola 

pracowników oświaty.  
M. Markiewicz,  
K. Nowacka  

2. Ryzyko dyslekcji - specyficzne trudności w 
uczeniu się.  

M. Markiewicz,  
K. Nowacka 

3. Wykorzystywanie metod TIK na lekcjach historii 
i nie tylko.  

A.Lebiedziński  

4. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i działania 
profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów.   

M. Markiewicz,  
K. Nowacka 

5. Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w 
szkole. Współpraca z rodzicami.  

M. Markiewicz,  
K. Nowacka 



 

W szkoleniach WDN uczestniczą nauczyciele oddelegowani przez Dyrekcję szkoły oraz 
 nauczyciele zainteresowani tematyką spotkania.  

Nad realizacją Planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli czuwają 
liderzy WDN:  Monika Markiewicz, Karolina Nowacka  
 


