
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. M. KONOPNICKIEJ W KOŚCIANIE 

 

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań i priorytetów 

Rok szkolny 2021/2022 

 

       Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 członkowie zespołu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 

Nauczycieli opracowali priorytety w zakresie doskonalenia na bieżący rok szkolny : 

doskonalenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań po pandemii oraz 

doskonalenie z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. 

W obszarze priorytetów szkoleń Rady Pedagogicznej wyznaczono szkolenia związane z tematyką 

problemów po-pandemicznych oraz dotyczące tematu bezpieczeństwa cyfrowego. 

Niezmiennie, priorytety w zakresie dokształcania nauczycieli skierowane są na rozwój w sferze 

autyzmu, komunikacji alternatywnej, integracji sensorycznej, a zakres szkoleniowych rad 

pedagogicznych skierowany jest na rozwój w obszarach zachowań agresywnych, autoagresywnych, 

zaburzeń psychicznych; problemów wychowawczych; pracy z rodzicem ucznia trudnego. 

Ponadto w listopadzie 2021 roku na prośbę Pani Dyrektor Magdaleny Dyszkiewicz, zespół WDN 

przeprowadził wśród nauczycieli ankietę poprzez dziennik elektroniczny. Badanie dotyczyło szkoleń, 

w których chcieliby uczestniczyć nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022. Wynik badania 

ankietowego stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 

 

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (25.08.2021r.) odbyła się Rada Pedagogiczna 

Szkoleniowa online: 360 stopni dookoła e-dziennika. 

Dnia 23.11.2021 roku Pani Dyrektor Magdalena Dyszkiewicz przeprowadziła szkolenie Rady 

Pedagogicznej dotyczące Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz 

Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Szkolenie miało charakter online            

i było skierowane dla wszystkich nauczycieli. 

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii COVID-19, ograniczeniem funkcjonowania szkoły                            

i wprowadzeniem trybu nauki zdalnej odwołano lekcję koleżeńską Jak pachną święta? – p. Izabella 

Smelkowska. Lekcja ta została przeniesiona na II półrocze. 

Zaplanowana lekcja koleżeńska Zaburzenia połykania u dzieci z MPD i zespołami genetycznymi oraz 

warsztat: Rola nerwu błędnego w procesie samoregulacji, zostały przeniesione na drugie półrocze ze 

względu na chorobę osób prowadzących. 

 



       W II półroczu roku szkolnego 2021/2022 obyły się szkolenia dla części Rady Pedagogicznej  

dotyczące komunikacji alternatywnej: Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terpaii                         

i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi – wersja 2.0 (wzięło w nim udział 

32 nauczycieli) oraz Zapoznanie się z alternatywnym narzędziem do komunikacji c-Eye, które 

zastąpiło zaplanowany na początku roku warsztat dla nauczycieli Zaburzenia połykania u dzieci                    

z MPD i zespołami genetycznymi. 

Ponadto w celu realizacji priorytetu dotyczącego bezpieczeństwa cyfrowego nauczyciele mogą wziąć  

udział w trzech szkoleniach online zamieszczonych na platformie szkoleniowej profesora Jakuba 

Andrzejczaka. Tematy szkoleń to: Uzależnienie cyfrowe dzieci i młodzieży, Zachowania ryzykowne 

dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych, Świat cyfrowy a rozwój dziecka. 

Aby wesprzeć nauczycieli naszej szkoły w pokonywaniu trudności i zapobieganiu skutkom pandemii 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie zorganizowała grupę wsparcia. Spotkania 

odbywały się raz w miesiącu od października 2021r. do maja 2022r. Udział w tym działaniu był 

dobrowolny.  

      Nauczyciele angażowali się w doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez następujące 

działania: Warsztaty z terapii ręki, Terapia behawioralna, Możliwości wykorzystania gier 

planszowych na zajęciach oraz Terapeutyczna moc nerwu błędnego. W roku szkolnym 2021/2022 

przeprowadzono szereg lekcji koleżeńskich i zajęć otwartych. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie 

zaplanowane działania zostały zrealizowane, a zmiana tematu lub terminu przeprowadzonych działań 

została zgłoszona, a następnie zamieszczona w wykazie działań przeprowadzonych przez 

nauczycieli, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego sprawozdania. 

         Zespół Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w drugim półroczu przeprowadził dwa 

badania ankietowe.  

Badanie przeprowadzone w maju 2022 roku miało na celu określenie form i tematyki doskonalenia 

zawodowego nauczycieli dotyczących pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Ankieta                                   

i wyniki badania stanowi załącznik nr 3. 

       W czerwcu członkowie zespołu WDN przeprowadzili ewaluację rocznego planu pracy                       

i ewaluację z realizacji priorytetów z zakresu doskonalenia zawodowego. W związku z tym, została 

przeprowadzona ankieta w formie online, za pomocą e – dziennika (ankieta i jej dokładna analiza 

znajduje się w załączniku nr 4). Z badania wynika, że nauczyciele brali udział w szkoleniach 

związanych ze skutkami i problemami wynikającymi z okresem pandemii (wsparcie uczniów, ich 

rodziców ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań po pandemii), a także dotyczących 

bezpieczeństwa cyfrowego.  Ponadto nauczyciele podnosili swoją wiedzę z zakresu nauczanych 

przedmiotów (matematyka, wychowanie fizyczne), autyzmu, komunikacji alternatywnej i wielu 

innych. Nauczyciele chętnie dzieli się swoją wiedzą w sposób zdalny.  



 

 

WNIOSKI: 

1. Określenie priorytetów w obszarze doskonalenia nauczycieli ze szczególnym 

uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i komunikacji alternatywnej.  

2. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. 

3. Planowanie Rad Szkoleniowych, kursów i warsztatów o tematyce zgodnej z potrzebami 

szkoły i nauczycieli. 

4. Kontynuowanie i wzmacnianie umiejętności przekazywania informacji w celu podtrzymania 

komunikacji medialnej wśród nauczycieli. 

 

 

 

Zespół WDN :  

Magdalena Kubicka (lider zespołu) 

Karolina Kaczmarek 

Beata Stucka 

Izabella Smelkowska 

Nadia Hampelska 

Agnieszka Urbańska 

Monika Ogrodowczyk 

Agata Żak 

Agata Szumnarska 

Małgorzata Pika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Pytanie ankietowe: W jakich szkoleniach/warsztatach (np. szkolenia Rady Pedagogicznej) 

chcielibyście Państwo uczestniczyć w roku szkolnym 2021/2022? 

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego: 

– szkolenia dotyczące pracy z uczniami w spektrum autyzmu; 

– szkolenie dotyczące obsługi komputera (2 odpowiedzi); 

– Teams - obsługa i prowadzenie zajęć z naszymi uczniami; 

– zachowania trudne i radzenie sobie z nimi. 

– zorganizować spotkania z pracownikami ZUS dla zainteresowanych wychowawców klas PP 

(propozycja z czerwca 2021 roku) 

oraz: 

– Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – dr Jakub Andrzejczak - doktor nauk humanistycznych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji, 

od lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowej na społeczeństwo, w szczególności na 

socjalizację i edukację młodych ludzi. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, 

psychologów i pracowników instytucji pomocowych. Prowadzi także wykłady dla rodziców 

i społeczności lokalnych oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą. 

–  Tematyka szkoleń, które oferuje dr J.Andrzejczak: 

• Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie 

• TikTok, Facebook, Instagram...Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach 

społecznościowych 

• Metodyka działań profilaktycznych w zakresie zagrożeń świata cyfrowego 

• Mobilne urządzenia cyfrowe w przestrzeni szkolnej - od źródła problemu do analizy dobrych 

praktyk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

WYKAZ DZIAŁAŃ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 

2021/2022 

  LEKCJE KOLEŻEŃSKIE/ZAJĘCIA OTWARTE 

Anna Michalak  Reakcje równoważne. 

Sekwencje w wykonywaniu 

czynności. 

14.02.2022r. 

Patrycja Kuśnierczak Bezpieczeństwo z psem. 15.02.2022r. 

Magdalena Sobecka Żołnierze niezłomni. 21.03.2022r. 

Nadia Hampelska Zakładka do książki wykonana 

techniką tkania na krośnie 

domowym. 

4.03.2022r. 

Izabella Smelkowska Usprawnienie percepcji 

wzrokowej oraz koordynacji 

wzrokowo – ruchowej. 

26.04.2022r. 

Magdalena Sobecka Czasy Kazimierza Wielkiego. 10.05.2022r. 

Kinga Biszof 

Katarzyna Paruszewska 

Warsztaty ,,Bezpieczne 

dzieciaki”. 

18.05.2022r. 

Agnieszka Urbańska Dbam o wodę i jestem 

przyjacielem przyrody. 

20.05.2022r. 

Izabella Smelkowska Recepta na nudę. 20.05.2022r. 

Piotr Olejnik Kształtowanie sprawności 

rachunkowej                                                 

z wykorzystaniem ,,Kart 

Grabowskiego”. 

23.05.2022r. 

Piotr Olejnik Gra edukacyjna ,,Niepożądani 

goście”. 

23.05.2022r. 

Agnieszka Urbańska Gotowanie z nowoczesnym 

sprzętem wielofunkcyjnym. 

27.05.2022r. 

Anna Mazurek - Andrzejczak Rola zabawy w aspekcie 

komunikacyjnym z elementami 

logosensoryki. 

22.06.2022r. 



 

WARSZTATY 

Kinga Biszof Warsztaty z terapii ręki. 21.02.2022r. 

Anna Michalak Terapia behawioralna. 14.03.2022r. 

Piotr Olejnik 

Izabella Smelkowska 

Możliwości wykorzystania gier 

planszowych na zajęciach. 

17.03.2022r. 

Jadwiga Marcinkowska 

Anna Michalak 

Terapeutyczna moc nerwu 

błędnego. 

17.06.2022r. 

. 
 
 

RADY SZKOLENIOWE I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 

Rada w formie online 360 stopni dookoła                            

e-dziennika. 

25.08.2021r. 

Dyrektor Magdalena 

Dyszkiewicz 

Szkolenie w formie online. 

 

Rada szkoleniowa dotycząca 

Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – 

Terapeutycznych oraz 

Wielospecjalistycznej Oceny 

Poziomu Funkcjonowania 

Ucznia. 

23.11.2021r. 

Psycholog, pedagog, 

pielęgniarka szkolna                                

i specjalista ds.BHP. 

Zagrożenia we współczesnym 

świecie – epidemia i wojna na 

Ukrainie. 

Spotkanie dla wychowawców 

klas Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy. 

3.03.2022r. 

 

 

 

 

Elżbieta Dawidek. 

Szkolenie online. 

Obsługa i wykorzystanie 

programu MÓWik w terapii                         

i życiu codziennym osób ze 

złożonymi potrzebami 

komunikacyjnymi – wersja 

2.0”. 

Dwa szkolenia: 

30.04.2022r. 

21.05.2022r. 



Przedstawiciel firmy A-ssis 

Tech, Mirosław Smagieł. 

Zapoznanie się                                         

z alternatywnym narzędziem 

do komunikacji c-Eye 

(cyberoko). 

30.05.2022r. 

Prof. Jakub Andrzejczak  

Szkolenia online na platformie 

szkoleniowej. 

1.Uzależnienia cyfrowe dzieci                     

i młodzieży. 

2. Zachowania ryzykowne 

dzieci i młodzieży w mediach 

społecznościowych. 

3.Świat cyfrowy a rozwój 

dziecka. 

Od kwietnia do grudnia 2022r. 

(indywidualny wybór daty przez 

nauczyciela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 3 

Badanie przeprowadzono w maju 2022 roku. Ankietę otrzymało 94 nauczycieli (poprzez e-dziennik). 

Odpowiedzi udzieliło 8 osób.  

Pytanie w przeprowadzonym badaniu brzmiało następująco: 

,,W związku z uczęszczaniem do szkoły ucznia z doświadczeniem migracyjnym oraz perspektywą 

kolejnych przyjęć uczniów z doświadczeniem migracyjnym prosimy o udzielenie odpowiedzi na 

pytanie: 

W jakich formach doskonalenia zawodowego i o jakiej tematyce dotyczących pracy z uczniem                       

z doświadczeniem migracyjnym chcielibyście Państwo wziąć udział? (na przykład praca                                    

z rodzicem, psychologiczne skutki migracji itp.)” 

Wyniki przeprowadzonej ankiety - nauczyciele wymienili następujące tematy szkoleń : 

 

- z podstaw języka ukraińskiego, które zmniejszą barierę i lęk dziecka przed nowym miejscem i 

środowiskiem, 

 

- szkolenie, które pomoże przygotować naszych uczniów na pojawienie się uczniów migracyjnej                                        

w naszej placówce, 

 

- różnice w systemach nauczania, oceniania np. Ukraina ma 10 stopniową skalę oceniania, 

 

- jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, jak zorganizować proces edukacji? 

 

- skuteczne sposoby i możliwości włączenia ucznia z doświadczeniem migracyjnym do 

społeczności szkolnej oraz właściwej i dobrze prowadzonej integracji z zespołem klasowym mimo 

bariery językowej i różnic kulturowych (na przykładzie dobrych praktyk), 

- jak sobie radzić z trudnymi emocjami (w tym związanymi z uchodźstwem)? 

 

- jak zorganizować odpowiednie wsparcie ucznia i rodziny z doświadczeniem migracyjnym? 

 

Zwrócono również uwagę, że bardzo ważne byłoby opisanie sal, miejsc w szkole w języku 

ukraińskim (oczywiście dotyczy to dzieci czytających), ale można by też zastosować znaki 

uniwersalne. 

 



 

Załącznik nr 4 

Ankieta podsumowująca realizację zadań i priorytetów wyznaczonych na rok szkolny 2021/2022. 

Badanie przeprowadzono w czerwcu 2022 r. Otrzymano 22 odpowiedzi. 

Pytania: 

1. Czy w roku szkolnym 2021/2022 wzięła Pani/Pan udział w szkoleniu o tematyce związanej z 

problemami po okresie pandemii?   

A. tak 11 

B. nie 11 

2. Czy uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa cyfrowego (oprócz szkoleń 

online prowadzonym przez pana dr Jakuba Andrzejczaka)? 

A. tak 7 

B. nie 15 

3. Czy uczestniczyli Państwo w innych szkoleniach niż te wymienione powyżej? Jeśli tak, czego 

one dotyczyły? 

• Autyzm: 

Trudne zachowania dzieci autystycznych. 

Wsparcie społeczno - emocjonalne uczniów w spektrum autyzmu. Metody pracy z uczniem w 

spektrum. 

• Umiejętności komunikacyjne, komunikacja alternatywna: 

Szkolenie, obsługa i wykorzystanie programu "MÓWik". 

Logorytmika w pracy logopedycznej. 

Szkolenie online "Komunikacja z uczniami". 

• Wsparcie uczniów, ich rodziców ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań po 

pandemii:  

Jak wspierać wewnętrzną motywację dziecka? Metody i techniki. 

Wsparcie ucznia po pandemii. 

Depresja i zaburzenia wśród uczniów. 

Zróżnicowana praca z uczniem. 

Współpraca z rodzicem, komunikacja i wsparcie w codziennej pracy edukacyjnej                                              

i terapeutycznej. 



• Doskonalenie z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego oraz wykorzystania technologii 

informacyjno – komunikacyjnej: 

Aplikacje edukacyjne. 

• Inne 

Awans zawodowy nauczycieli. 

Rozwijania kreatywności. 

WOPFU I IPET- jak zrobić to dobrze? 

Kurs przygotowujący do szkolenia zawodników w dyscyplinie koszykówka. 

Terapia ręki. 

Matematyka na poważnie i na wesoło - ćwiczenia oraz gry i zabawy wprowadzające w świat 

matematyki. 

Nauka czytania metodą sylabową. 

 

4. Czy w II półroczu roku szkolnego 2021/2022 podzieliła się Pani/ Pan w sposób zdalny 

(komunikatory, poczta elektroniczna, mms) swoją wiedzą / materiałami dydaktycznymi/ pomysłami 

itp.: 

A. tak 15 

B. nie 7 

 


