
Regulamin funkcjonowania wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – WDN – w
PSP – 20 w Opolu.

Podstawa prawna: 
• Art. 7, ust.2.4 ustawy Karta Nauczyciela ( jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Dz. U. 2003r. Nr 118, poz. 1112)
• Art. 41.1, pkt 4 Ustaw o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.
• Rozporządzenie MENiS z 29 marca 2002 w/s sposobu  podziału środków ( Dz.U. 

2002 nr 46, poz. 430)
• Zał nr 1,2 do Zarządzenia nr 012  I-0151-153/2004 Prezyd. Miasta Opola z dn. 

24.03.2004r.

I. Postanowienia ogólne

1. Celem WDN jest:

a/ rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych
b/ rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych
c/ współpraca  między członkami rady pedagogicznej
d/ poprawa jakości pracy szkoły
e/ rozwój wewnętrzny szkoły

2. W celu organizacji procesu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli powołany jest 
    lider WDN, którym jest z-ca dyrektora szkoły, którego zadaniem jest:

a) badanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli
    opracowanie szkolnego planu doskonalenia

współpraca  z instytucjami wspomagającymi doskonalenie nauczycieli
organizowanie szkoleń w zakresie  wynikającym z potrzeb planowanych i doraźnych 
szkoły badanie przydatności i efektywności przeprowadzanych form WDN w życiu 
szkoły

b) opracowanie szkolnego planu doskonalenia
c) współpraca z instrukcjami wspomagającymi doskonalenie nauczycieli
d) organizowanie szkoleń w zakresie wynikającym z potrzeb planowanych i doraźnych 

szkoły
e) badanie przydatności i efektywności przeprowadzanych form WDN w życiu szkoły

3. Szkolny program doskonalenia tworzy się w oparciu o:
a) wieloletni plan doskonalenia nauczycieli
b) priorytety podane przez Opolskiego Kuratora Oświaty
c) priorytety w doskonaleniu i dokształcaniu, określone przez dyrektora szkoły
d) potrzeby nauczycieli

4.  Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia i dokształcania w szkole diagnozuje się w    
     oparciu o ankietę przeprowadzoną w czerwcu mijającego roku szkolnego



5. Tworzony jest plan i harmonogram, którego treść i zakres podaje się do wiadomości            
    w  ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

II.  Działania w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w PSP –20  w Opolu.
   

1. Na rok szkolny 2004/2005 przyjmuje się priorytety dla doskonalenia i dokształcania 
nauczycieli podane przez :

a) Opolskiego Kuratora Oświaty  -  zał 1.
b) dyrektora szkoły6  -  zał. 2
c) informacje w wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli  -  zał. 3

Uwaga: Z zastrzeżeniem realizacji w/w punktów w stosunku do roku 2004/2005, w którym 
terminy ulegają przesunięciu.

2. Plan doskonalenia zawodowego obejmuje potrzeby nauczycieli i ich zamierzenia  -  
zał. 4

3. Plan i harmonogram WDN zostanie opracowany w m.-cu październiku w formie 
zał. 5.

4. Do końca bieżącego roku szkolnego zostanie przedstawiony przez lidera WDN 
raport z wewnętrznego doskonalenia nauczycieli

III. Postanowienia końcowe.

       1.  Osoby uczestniczące w badaniu potrzeb pracowników Szkoły w zakresie doskonalenia
             i dokształcania lub z racji zajmowanego stanowiska mające dostęp do informacji 
             zawartych w ankietach obowiązane są do zachowania tajemnicy.
       2. Integralną częścią funkcjonowania wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli jest
           regulamin przyznawania  dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.


