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I.  WSTĘP 

 WDN to celowe, przemyślane uczenie się nauczycieli wchodzących              

w skład rady pedagogicznej. To droga do wspólnego rozwiązywania problemów 

danej szkoły, a jednocześnie bardzo ważny kierunek obecnej reformy oświaty, 

bowiem główna odpowiedzialność za rzeczywiste zmiany leży właśnie                  

po stronie szkoły. 

 Specyfiką WDN jest więc: 

 celowe i kooperacyjne uczenie się członków rady pedagogicznej (lub jej 

części), 

 praca na miejscu nad tematami, problemami konkretnej szkoły, 

 utrzymanie, aktualizacja i poprawa tych kwalifikacji, które są ważne dla 

danej szkoły w jej procesie doskonalenia. 

 

Działania podjęte w ramach WDN powinny prowadzić do rozwoju 

szkoły, dlatego muszą  być długofalowe, kontynuowane i często wspierane                

z zewnątrz. 

 

II.  OGÓLNE CELE WDN 

 Głównym celem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli jest rozwój 

szkoły jako „pedagogicznej jednostki działania”. 

 WDN pozwala uczestnikom życia szkolnego na wprowadzenie innowacji 

i zmian w swoim środowisku. Zasięgiem obejmuje nie tylko nauczycieli, ale 

również uczniów, rodziców i pracowników obsługi. W ramach WDN-u  

rozwijana jest współpraca z wieloma instytucjami działającymi na terenie 

regionu i kraju. 

 W wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli można wyróżnić trzy 

kierunki: 

 udoskonalenia pracy szkoły, podniesienia poziomu nauczania i kwalifikacji 

nauczycieli, 

 dążenia do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju współpracy w gronie 

rady pedagogicznej, 

 wprowadzenia zmian i ulepszeń pracy szkoły. 

 



III.  SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIA 

 Cele i zadania WDN: 

 wspieranie demokracji i humanizacji życia szkolnego; 

 powrót do wzoru i wartości, do głównych tez i myśli pedagogicznych; 

 doskonalenie posiadanych, aktualizacja już uzyskanych kwalifikacji; 

 refleksja nad procesami uczenia się i zmiana rzeczywistości szkolnej; 

 poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej; 

 konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce; 

 opracowanie koncepcji kształcenia i wychowania w danej szkole; 

 rozwiązywanie szkolnych – dydaktycznych i wychowawczych problemów 

oraz innych trudności; 

 koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego; 

 celowe  tworzenie bogatego życia szkolnego. 

 

Zadania nauczyciela, który uczestniczył w zewnątrzszkolnych formach 

doskonalenia: 

1. Sporządzenie sprawozdania ze szkolenia. 

2. Ocena efektywności/przydatności szkolenia. 

3. Przekazanie informacji na temat szkolenia nauczycielom w ramach 

WDN-u. 

4. Przygotowanie materiałów do wykorzystania w procesie dydaktycznym. 

 

 

W urzeczywistnianiu celów i realizacji zadań ważne jest, aby: 

 istniała zgodność celów, treści, tematów, metod, środków i materiałów, 

 uwzględnić daną sytuację w miejscu pracy, 

 uznać dobrowolność w określaniu zadań stawianych przez radę 

pedagogiczną (czy przez część rady), 

 istniała kontynuacja i długofazowość współpracy w radzie pedagogicznej, 

 podjąć decyzje dotyczące udziału instytucji doskonalenia i zewnętrznych 

doradców w procesie WDN. 

 

IV. ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA 

 Rozwój organizacyjny jest trudną i długą drogą, którą trzeba pokonywać 

małymi krokami, ale systematycznie. Tylko konsekwentne zmierzanie do celu 

może przynieść oczekiwane i satysfakcjonujące rezultaty. 

 Na drodze do zintegrowania zespołu wobec wspólnych wartości będą 

rozwijane następujące  umiejętności, takich jak: 

 umiejętność wzajemnego słuchania; 



 otwarcie się na reakcje innych; 

 wzajemna akceptacja, tolerancja i szacunek; 

 empatia i życzliwość; 

 wspólne i racjonalne rozwiązywanie problemów; 

 wzajemna pomoc i wsparcie; 

 dzielenie się wiedzą poprzez przekazanie informacji z odbytych szkoleń, 

organizowanie zajęć otwartych itp. 

 

 

Formy doskonalenia, w jakich uczestniczą nauczyciele współpracujący                  

w ramach WDN 

a) zewnętrzne: 

 studia podyplomowe doskonalące; 

 studia podyplomowe kwalifikacyjne; 

 kursy doskonalące; 

 kursy kwalifikacyjne; 

warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne i inne krótkie formy 

doskonalenia 

b) wewnętrzne 

 szkolenie członków rady pedagogicznej; 

 szkoleniowe posiedzenia członków zespołów samokształceniowych; 

 warsztaty; 

 lekcje otwarte; 

 wymiana doświadczeń i rozwiązywanie problemów w małej grupie 

nauczycieli. 

Metody w WDN:  

Tradycyjne 

-    gromadzenie danych; 

- ćwiczenia z zakresu komunikacji; 

- analiza istniejących danych – dane statystyczne, oceny, protokoły; 

- pytania otwarte; 

- ankiety- pytania zamknięte; 

- wywiad, rozmowy z jednostkami i z grupą; 

- obserwacje, notatki, materiał zdjęciowy; 

 

W realizacji procesu WDN dominuje przewaga metod aktywizujących, 

projektowych, uczenia się w działaniu. Jest ich wiele. Oto niektóre z nich. 

  

      SWOT 

W procesie planowania pracy szkoły ważne jest określenie słabych i 

mocnych stron szkoły. Uczestnicy WDN powinni wspólnie ustalić, jakie 

możliwości czy warunki do pracy stwarza placówka. Słabe strony należy 



wzmocnić, szanse wykorzystać, zagrożenia wyeliminować, a na silnych filarach 

oprzeć działania. 

 

PROCEDURA U 

W procedurze U ważne są 3 elementy: obraz, role i zasady rozpatrywane                          

w odniesieniu do było, zwrot i będzie. Procedura U pozwala na określenie 

aktualnego obrazu szkoły, pełnionych ról, zasad, norm i kryteriów, według 

których funkcjonuje szkoła. Następnym etapem jest określenie tego, co jest 

wartościowe, a co trzeba zmienić. W kolejnym etapie zostają określone zasady, 

jakie powinny stanowić podstawę nowego, pożądanego stanu, nowy podział ról. 

Ostatnim etapem procedury U będzie określenie nowego obrazu szkoły, do 

którego doprowadzą konsekwentnie prowadzone działania. 

 

GWIAZDA PYTAŃ, czyli: 

PO CO? –uzasadnienie; 

CO? – co ma być zmienione; 

KTO? – osoby odpowiedzialne za uzasadnienie zmiany; 

JAK? – strategia, plan wprowadzania zmiany; 

KIEDY? – harmonogram; 

GDZIE? – warunki. 

TECHNIKA 635 

Technika 635 związana jest z twórczym rozwiązywaniem problemu. 

Sześcioosobowe zespoły pracują przez kilka minut, każda osoba zapisuje 3 

pomysły i podaje formularz następnej osobie – 5 razy. Metodę kończy wybór 

najlepszych rozwiązań problemu.                 W myśl zasady: wszyscy ludzie 

mają pewien potencjał twórczy. 

 

      BURZA MÓZGÓW 

Polega ona na gromadzeniu wszystkich rozwiązań i wyborze tych, które 

zapewnią maksymalnie realizację celu. 

  

      KOSZ I WALIZECZKA 

Łatwa i szybka metoda. Pozwala na ocenę skuteczności podejmowanych 

dotychczas działań poprzez podział na przedsięwzięcia udane i nieudane. 

 

      RYBI SZKIELET 

Metoda jest także znana pod nazwą „Schemat przyczyn i skutków”. Na 

tablicy rysujemy rybi szkielet. Głowa ryby to problem. Za pomocą burzy 

mózgów ustalamy główne czynniki odpowiedzialne za powstanie problemu – 

główny szkielet. Zespół zostaje podzielony                  na grupy. Każda z nich 

otrzymuje jedną ość i poszukują przyczyn, które mają wpływ na ten czynnik. 

Każda z grup wybiera najistotniejszą przyczynę. Następnym etapem powinno 

być opracowanie planu działań zmierzających do rozwiązania problemu.  



 

Ważne są również: 

-     hospitacje koleżeńskie; 

- obserwacje; 

- odgrywanie roli krytycznego przyjaciela; 

- uczestniczenia w grupach dyskusyjnych omawiających zagadnienia WDN                  

np. za pośrednictwem Internetu; 

- prowadzenia dziennika zawodowego; 

- konferencje samokształceniowe rady pedagogicznej; 

- dyskusje profesjonalne; 

- prowadzenie dziennika zawodowego; 

- analiza zdarzeń krytycznych; 

 

Nauka na własnych i cudzych błędach. 

Słynne przysłowie mówi nam o tym, że lepiej uczyć się na cudzych, niż 

własnych błędach. Obecnie powstała nieco inna filozofia – mówiąca o braniu 

przykładu z tych, którzy odnoszą sukcesy. 

Jedną z polecanych przez znawców metod jest benchmarking – uczenie 

się od tych, którzy odnoszą sukces. Benchmarking wewnętrzny– uczenie się od 

profesjonalistów, kierowników, jak również podwładnych i uczniów – są 

najlepsi w naszej placówce. Benchmarking zewnętrzny - porównywanie 

wyników i stylu pracy do  innych podobnych instytucji oraz przenoszenie na 

grunt własnej placówki udanych rozwiązań z innych firm. 

 

Studiowanie literatury: czasopisma, książki, zasoby internetowe to 

nieodzowne działania uczącej się szkoły. 
 

V.  PROPONOWANA  TEMATYKA 

 

 Tematyka spotkań na każdy rok szkolny będzie uzgodniona po analizie 

potrzeb własnych  i potrzeb grupy. Badania będą przeprowadzane poprzez 

zastosowanie ankiet, wywiady, analizę dokumentów, obserwację. Stałym 

punktem programu będzie dzielenie się wiedzą po odbytych szkoleniach. 

  

OGÓLNA TEMATYKA 

 Współpraca z rodzicami  i innymi instytucjami. 

 Ocenianie zachowania uczniów. 

 Wewnątrzszkolne mierzenie jakości pracy. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE TEMATY WDN 

 z zakresu współpracy z rodzicami i innymi instytucjami: 

– analiza spotkań z rodzicami; 



– analiza przyczyn niepowodzeń we współpracy ze szkołą i 

nauczycielami; 

– wypracowanie metod dobrych kontaktów z rodzicami i stwarzania 

im dogodnych warunków do tych kontaktów; 

– współpraca z innymi instytucjami polegająca na podejmowaniu 

różnorodnych działań. 

 z zakresu oceniania uczniów: 

– błędy w postrzeganiu uczniów; 

– czynniki wpływające na ocenianie uczniów; 

– motywowanie uczniów do pracy poprzez ocenianie kształtujące. 

 z zakresu mierzenia jakości pracy szkoły: 

– tworzenie arkuszy samooceny, 

– rola hospitacji diagnozującej w mierzeniu jakości pracy szkoły. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

  

Wdrożenie programu wymaga uporządkowania zagadnień oraz 

znalezienia lub przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych. 

 Każde zorganizowane doskonalenie będzie kończyć się ewaluacją. 

Uzyskane w jej wyniku informacje  służą dalszemu rozwojowi zarówno 

poszczególnych osób, jak i zespołów i całej społeczności związanej ze szkołą. 

  

Ewaluacja 

Bardzo ważnym etapem w dobrze zorganizowanym procesie WDN jest 

właśnie ewaluacja. W zależności od funkcji może być końcowa, wstępna, 

cząstkowa. Częstym stosowanym sposobem ewaluacji jest ankieta, 

informacja zwrotna, sprawozdania, obserwacja i refleksja z praktyki. Dobre 

zespoły systematycznie analizują sposoby własnej pracy, podejmowania 

decyzji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Przed rozpoczęciem 

ewaluacji należy określić: dla kogo jest przeprowadzana ewaluacja? Jak 

zostaną wykorzystane wyniki? Na ile jesteśmy w stanie być wiarygodnymi 

partnerami?  
 

 

 

ZEGAR EWALUACYJNY 

1. Sformułowanie celów, oczekiwań, strategii działania i wyników.                    

- Co chcemy osiągnąć? 

2. Projekt ewaluacji (ustalenie działań ewaluacyjnych). Kto 

ewaluację przeprowadzi? Kto jest zainteresowany? Czemu będą 

służyć wyniki? 

3. Określenie kryteriów sukcesu i oceny. Jak zmierzyć efekty? 

Kryteria oceny? 



4. Dyskusja i wybór konkretnych problemów, pytań. Co jest 

przedmiotem ewaluacji? Co chcemy – musimy wiedzieć? 

5.  Ustalenie źródeł i rodzajów informacji. Kto i jakich informacji 

potrzebuje? 

6. Wybór metod i technik prowadzenia danych. 

7. Opracowanie odpowiednich narzędzi.  Za pomocą jakich metod 

można odpowiedzieć na pytania? 

8. Zebranie danych. 

9. Techniczne opracowanie danych. 

10. Dyskusja na temat danych i ich analiza. Jakie wyniki 

otrzymaliśmy? 

11. Ocena wyników i porównanie z oczekiwaniami. Jakie znaczenie 

mają wyniki dla naszej pracy? Czy mogliśmy zrealizować cele? 

12. Przeformułowanie celów. Zaplanowanie nowych działań. 
 

Proponowany program WDN nie ma struktury liniowej, tzn. nie wyznacza 

jedynej możliwej realizacji haseł. Ma charakter: 

 podmiotowy (służy pomocą w ogarnięciu całości spraw); 

 ogólny (stanowi podstawy do stworzenia planu pracy); 

 czynnościowy (nastawiony jest na wyzwalanie działania); 

 funkcjonalny (zaproponowane cele nastawione są na kształcenie 

umiejętności); 

 spiralny (stwarza możliwości powrotu do wcześniejszej poruszanej 

tematyki). 
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PLANOWANE DZIAŁANIA  WDN W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE 

LP. DZIAŁANIE/ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Indywidualne doskonalenie nauczycieli 

z wykorzystaniem ofert ośrodków 

metodycznych oraz uczelni wyższych. 

rok szkolny 

2014/2015 

GIMNAZJUM 

Zainteresowani 

podnoszeniem kwalifikacji 

nauczyciele 

2. Udział w szkoleniach związanych ze 

zdobywaniem kolejnych stopni awansu 

zawodowego. 

rok szkolny 

2014/2015 

Zainteresowani 

podnoszeniem kwalifikacji 

nauczyciele 

3. Udział nauczycieli w konferencjach 

metodyczno-dydaktycznych, 

warsztatach. 

rok szkolny 

2014/2015 

Zainteresowani 

podnoszeniem kwalifikacji 

nauczyciele 

4. Wspieranie młodych nauczycieli. rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

odpowiedzialni za realizację 

wyznaczonego zadania 

5. Organizowanie dla nauczycieli lekcji 

otwartych, warsztatów, spotkań. 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

odpowiedzialni za realizację 

wyznaczonego zadania. 

dyrektor, liderzy WDN 

6. Całoroczna praca zespołów  

przedmiotowych i zadaniowych. 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

odpowiedzialni za realizację 

wyznaczonego zadania 

7. Realizacja podstawy programowej             

w kontekście prowadzonych zmian 

systemowych. 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół. 

8. Ewaluacja wewnętrzna WSO,PSO, PP, 

ZE. 

kwiecień-maj 

2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

odpowiedzialni za realizację 

wyznaczonego zadania i 

zainteresowani nauczyciele 

9. Indywidualizacja procesu nauczania 

służąca wyrównaniu szans. P raca z 

uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele uczący danych 

uczniów 

10. Wzbogacanie oferty programowej 

szkoły w celu rozbudzania i rozwijania 

aspiracji uczniów oraz ich motywacji 

do samodoskonalenia oraz 

współdziałania w ramach, zadań 

projektowych oraz zajęć dodatkowych. 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

odpowiedzialni za realizację 

wyznaczonego zadania i 

zainteresowani nauczyciele 

11. Wzmacnianie bezpieczeństwa w 

szkole. Zwalczanie wśród uczniów 

agresji i wulgaryzmów, profilaktyka 

nałogów. 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół. 

12. Rozpoznanie potrzeb szkoły w sferze 

dydaktyczno-wychowawczej, 

podejmowanie działań 

profilaktycznych adekwatnych do 

zagrożeń i umożliwiających 

wielopłaszczyznowe rozwiązanie 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

odpowiedzialni za realizację 

wyznaczonego zadania                   

i zainteresowani nauczyciele 



problemu. 

13. Promowanie uczniów szczególnie 

uzdolnionych (konkursy, zawody, 

apele, akcje) 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele uczący danych 

uczniów 

14. Promowanie działań szkoły. rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

odpowiedzialni za realizację 

wyznaczonego zadania i 

zainteresowani nauczyciele. 

15. Dzielenie się wiedzą. 

Zadania nauczyciela, który 

uczestniczył w zewnątrzszkolnych 

formach doskonalenia: 

1. Sporządzenie sprawozdania 

ze szkolenia. 

2. Ocena 

efektywności/przydatności 

szkolenia. 

3. Przekazanie informacji na 

temat szkolenia 

nauczycielom w ramach 

WDN-u. 

4.Przygotowanie 

materiałów do 

wykorzystania                      

w procesie dydaktycznym. 

 

rok szkolny 

2014/2015 

podczas spotkań 

zespołów 

Nauczyciele zespołu szkół. 

16. Współpraca z różnymi instytucjami 

znajdującymi się na obszarze gminy, 

regionu, kraju 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

odpowiedzialni za wykonanie 

wyznaczonych zadań. 

17. Stosowanie aktywizujących metod 

nauczania. 

 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół 

18. Zakup pomocy dydaktycznych. rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół. 

19. Współpraca nauczycieli w zespole 

WDN. 

rok szkolny 

2014/2015 

Nauczyciele zespołu szkół, 

dyrektor szkoły. 

 
         Liderzy WDN   

 
 


