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                                              PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA                           

DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 

Rok Szkolny 2018/2019 

 

SPOTKANIE CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA 

 

 

 

SPOTKANIE I 

KONFERENCJA 

OTWARCIA 

 

„Zmiany w 

procedurach awansu 

zawodowego i w 

systemie oceniania 

dorobku pracy 

nauczycieli” 

- zapoznanie nauczycieli ze zmianami w awansie zawodowym, 

- nowe kryteria oceny pracy nauczyciela, 

- opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci na podstawie 

diagnozy potrzeb. 

I. konferencja 

Program konferencji: 

 

1. Przedstawienie rozporządzenia w 

sprawie szczegółowych kryteriów i 

trybu dokonywania oceny pracy 

nauczycieli, zakresu informacji 

zawartych w karcie oceny pracy, 

składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz trybu postępowania 

odwoławczego. 

2. Analiza propozycji zmian dotyczących 

awansu zawodowego nauczycieli. 

3. Diagnoza potrzeb sieci. 

Analiza wyników diagnozy potrzeb 

sieci współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli bibliotekarzy. 

4. Opracowanie planu pracy sieci             

współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli bibliotekarzy 
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SPOTKANIE II 

 

Spotkanie robocze 

dotyczące bieżących 

problemów związanych 

z  pracą w bibliotece 

szkolnej. 

Wyłonienie najważniejszych problemów związanych z bieżącą 

pracą w bibliotece szkolnej. 

Wymiana dobrych praktyk zmierzająca do 

rozwiązania trudnych sytuacji w organizacji 

pracy biblioteki szkolnej. 

SPOTKANIE III 

 

Prawo autorskie w 

bibliotece 

 

 

Zapoznanie nauczycieli z podstawami prawa autorskiego, z 

zakresem dozwolonego użytku w edukacji, a w szczególności z 

zasadami wykorzystywania materiałów pobranych z Internetu. 

Warsztaty 

Omawiane treści:  

- przedmiot i podmiot prawa autorskiego 

- prawa autorskie osobiste i majątkowe 

- dozwolony użytek osobisty oraz publiczny 

(szczególne uprawnienia instytucji 

oświatowych tzw. "użytek szkolny" oraz 

uprawnienia bibliotek szkolnych) 

- omówienie zagadnień związanych z 

dozwolonym użytkiem w edukacji (ogólne 

zasady korzystania z utworów i ich 

zwielokrotniania w ramach użytku szkolnego, 

w tym m.in. odtwarzanie filmów na lekcjach i 

poza nimi) 

- Internet a prawo autorskie : 

wykorzystywanie materiałów pobranych z 

Internetu, rozpowszechnianie materiałów w 

sieci, imprezy szkolne a korzystanie z cudzych 

utworów, co wolno zamieszczać na stronie 

internetowej szkoły i biblioteki (m. in. 

ochrona wizerunku), Internet a twórczość 

multimedialna (korzystanie z legalnych 



Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie 
ul. Jedności Robotniczej 10                  e-mail: bpglo@o2.pl; 
67-200 Głogów                                     glogow@dbp.wroc.pl 
www.bpglogow.blogspot.com                tel./fax 076 72-72-598 
 

źródeł: domena publiczna i bardzo ogólnie 

licencje Creative Commons). 

 

SPOTKANIE IV 

 

Myślografia 

(ekspert zewnętrzny) 

Wyjaśnienie czym jest myślenie wizualne i czemu służy  

wizualizacja myśli. 

Warsztaty 

Omawiane treści: 

Definicje pojęć: Wizualizacja, myślenie 

wizualne. 

W jaki sposób sposób zapisać myśli własne 

lub cudze, stworzyć notatkę z lekcji czy 

streszczenie z książki.  

SPOTKANIE V 

 

 Podsumowanie pracy 

Sieci Współpracy i 

Samokształcenia. 

Omówienie efektywności działań podejmowanych w trakcie 

spotkań Sieci. 

Wymiana spostrzeżeń dotyczących 

efektywności podejmowanych działań.  

Zachęcenie uczestników do udziału w pracy 

sieci w kolejnym roku szkolnym. 

Ewaluacja pracy Sieci. 

 

 


