
Doradca metodyczny Danuta Kosior – proponuje. 

FORMY DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA w Roku szkolnym 2017/2018 

l.p. tytuł formy 

doskonalenia 

forma osoba prowadząca data i godzina miejsce 

1.  Obserwacja 

lekcji/ zajęć 

otwartych w 

swojej szkole. 

 

 

lekcje/zajęcia  

otwarte 

Andrzej Kurbanow 

nauczyciel języka 

angielskiego -

nauczyciel 

dyplomowany  

Grażyna Żbikowska 

nauczyciel 

produkcji rolniczej 

roślinnej- 

nauczyciel 

dyplomowany 

Joanna 

Brzozowska 

wychowawca  

internatu -

nauczyciel 

mianowany 

Agnieszka Wojda 

nauczyciel 

produkcji rolniczej 

zwierzęcej -

nauczyciel 

mianowany 

wg 

harmonogramu 

nadzoru 

pedagogicznego 

szkoły. 

  

ZSCKR  

Gołotczyzna 

2. Obserwacja zajęć 
otwartych w innej 
szkole. 
Temat. Anatomia 
i fizjologia ptaka. 

zajęcia otwarte Beata Zielińska-
Dąbrowska 
nauczyciel 
produkcji rolniczej 
zwierzęcej –
nauczyciel 
kontraktowy, 
stażysta na wyższy 
stopień awansu 
zawodowego 
 

kwiecień 2018 
2 godziny 
dydaktyczne 

ZS nr 39 
Ul. 
Bełska1/3 
Warszawa 

3.  Prowadzenie 
lekcji otwartych 
 Temat. Bhp w 
prowadzeniu 

lekcja  otwarta Danuta Kosior-

nauczyciel 

dyplomowany, 

grudzień 2017 

1 godzina 
dydaktyczna 

ZSCKR  

Gołotczyzna. 



produkcji 
rolniczej 
zwierzęcej. 
 

doradca 

metodyczny 

przedmioty 

produkcji rolniczej 

zwierzęcej. 

4. Wdrażanie nowej 
podstawy 
programowej 
przedmiotów 
zawodowych. 

praca w zespołach 
przedmiotowych 
  Dostosowanie 
warunków 
realizacji zadań 
statutowych do 
wymagań nowej 
podstawy 
programowej. 

Danuta Kosior- 
doradca 
metodyczny 

październik 
2017 

ZSCKR 
Gołotczyzna 
 
 
 
. 

 

 

 

 

l.p. tytuł formy 

doskonalenia 

forma osoba prowadząca data i godzina miejsce 

5. Wykorzystanie 
wyników 
egzaminów 
zewnętrzach do 
podniesienia  
efektywności 
kształcenia. 

praca w zespołach 
przedmiotowych- 
konsultacje 
wewnętrzne 

Danuta Kosior- 
doradca 
metodyczny 

cały rok – 
dyżury 
metodyczne 

ZSCKR 
Gołotczyzna 

6. Awans zawodowy 
- wymagania na 
kolejny stopień 
awansu 
zawodowego 

praca z 
nauczycielem  w 
trakcie awansu 
zawodowego- 
konsultacje 
indywidualne i 
zespołowe 

Danuta Kosior- 
doradca 
metodyczny 

cały rok – 
dyżury 
metodyczne 

ZSCKR  
Gołotczyzna 

7.  Prowadzenie zajęć 
dodatkowych ot-
wartych. Temat. 
Ustalenie 
zapotrzebowania 
i układanie 
dawek 
.pokarmowych w 
systemie INRA z 
wykorzystaniem 
programu 

zajęcia  otwarte Danuta Kosior-- 
doradca 
metodyczny  

marzec  2018 

2 godziny 

dydaktyczne 

 

ZSCKR  

Gołotczyzna 



komputerowego 
INRATION. 
 

8.  Najnowocze-
śniejsze 
technologie w 
produkcji  
zwierzęcej- 
dzielenie się 

wiedzą zdobytą 

na seminariach, 

szkoleniach, 

konferencjach. 

 

praca w zespołach 
przedmiotowych- 
upowszechnienie  
informacji ze  
strony  
internetowej  
doradcy 
metodycznego 
konsultacje 
zespołowe 

Danuta Kosior- 

doradca 

metodyczny  

cały rok - 

dyżury 

metodyczne 

ZSCKR  

Gołotczyzna 

9. Przygotowanie 
narzędzi do 
pomiaru 
dydaktycznego. 

szkolenie 
metodyczne 
chętnych członków 
rady pedagogicznej 

Danuta Kosior- 
doradca 
metodyczny 

marzec 2018 ZSCKR  
Gołotczyzna 

10. Afrykański Pomór 
Świń- zasady 
ochrony i 
monitoring. 

szkolenie dla 
nauczycieli, 
hodowców i 
producentów 
trzody chlewnej 
oraz  
zainteresowanych 
uczniów. 

Danuta Kosior- 
doradca 
metodyczny 

2 razy w roku:  
październik 
2017 
kwiecień 2018 
 

ZSCKR  
Gołotczyzna 

11. 
 

Wspomaganie 
pracy szkoły- 
ewaluacja 
wewnętrzna w 
szkole  

praca w szkolnym 
Zespole 
Ewaluacyjnym, 
Zespole 
Promocji  Szkoły, 
Inspektor  BHP 
 

Danuta Kosior- 
doradca 
metodyczny 

cały rok ZSCKR 
Gołotczyzna 
 
 
 
 

12. Ewaluacja 
wewnętrzna 
szkoły. 

warsztaty 
doskonalące  dla 
SZE 

Danuta Kosior- 
doradca 
metodyczny 

listopad 2017 ZSCKR  
Gołotczyzna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


