
PLAN   PRACY  ZESPOŁU   PRZEDMIOTOWEGO 

NAUCZYCIELI EDUKACJI  WCZESNOSZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 13 w CZĘSTOCHOWIE 

NA   ROK   SZKOLNY   2016/17 

 
SKŁAD ZESPOŁU :  

Lider 
 mgr Monika Mszyca - wychowawca klasy 0 

 mgr Edyta Zgardowska – wychowawca klasy I 

 mgr Barbara Jezierska- wychowawca klasy II a 

 mgr Dorota Morawiec - wychowawca klasy II b 

 mgr Anna Cudak - wychowawca klasy II c 

 mgr Joanna Wozniak - wychowawca klasy II d 

         mgr Anna Piekacz- wychowawca klasy III a 

         mgr Dorota Stanek -wychowawca klasy III b 

         mgr Iwona Bukowska Turska-wychowawca klasy III c 

         mgr Anna Adamowska wychowawca klasy III d 

 
 

 

Zadania Formy   realizacji Termin 

 

Organizowanie 

pracy  zespołu  

przedmiotowego. 

 

- dzielenie  się  doświadczeniem, poszukiwanie  

nowatorskich  rozwiązań; 

-  opracowanie nowych arkuszy osiągnięć szkolnych 

ucznia  

-  sprawy  bieżące, omawianie i rozwiązywanie 

problemów dydaktyczno-wychowawczych; 

 

cały  rok 

 

cały rok 

 

 

wg potrzeb 

 

Doskonalenie  

nauczycieli – 

członków  zespołu  

przedmiotowego. 

 

-  uczestnictwo  w  różnych  formach  doskonalenia  

zawodowego; 

- udział  w  konferencjach,  warsztatach szkol.; 

- udział  w  szkoleniowych posiedzeniach RP; 

- samokształcenie; 

- współpraca z Poradnią PP, objęcie pomocą psych.-

pedagog., logopedyczną  uczniów  

o specyficznych potrzebach edukacyjnych; 

 

cały  rok 

 

wg  potrzeb 

wg planu 

pracy RP 

wg potrzeb 



 

Podnoszenie  

poziomu  

kształcenia  poprzez  

badanie  i  analizę  

wyników  nauczania   

 

- badanie  diagnostyczne  uczniów  klasy  „O’’ - 

Diagnoza gotowości szkolnej 

-  badanie  diagnostyczne  uczniów  klasy  I ; 

-  przeprowadzenie  testu  sprawdzającego  na  koniec  

klasy  III; 

- współudział  w  opracowywaniu  planów  szkolnych, 

programów, ewaluacji wewnętrznej , organizowaniu  

imprez  szkolnych  lub  środowiskowych; 

 

X  2016 r. 

 
IX/ X  2016r. 

V 2017 r. 
 

III 2017 r. 

 

Kierunki  pracy   

z  uczniem:  

rozwijanie  

zainteresowań 

uczniów,  

poprawa efektów 

nauczania  

i wychowania. 

 

 

- organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 

kółek zainteresowań; 

- stosowanie różnorodnych metod i form pracy, 

indywidualizowanie procesu nauczania; 

- przygotowywanie  uczniów  do  udziału  w    

konkursach  szkolnych  i  międzyszkolnych; 

-  organizacja  wycieczek  oraz  przybliżanie  dorobku  

kultury ( film, teatr, muzea, wystawy);  

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poziomu 

czytelnictwa (sprawdziany czytania ze zrozumieniem, 

konkurs pięknego czytania, konkurs na najciekawszy 

dzienniczek lektur, głośne czytanie dzieciom) 

-  kultywowanie  tradycji  narodowych  poprzez  

udział  w  imprezach  klasowych  i  szkolnych  

związanych  ze  świętami  państwowymi 

 

cały  rok 

 

Doskonalenie 

warsztatu pracy 

nauczyciela. 

 

- gromadzenie pomocy dydaktycznych; 

- dbanie o wystrój klas i szkoły; 

- opracowywanie sprawozdań i publikacji na stronie 

internetowej  

 

cały  rok 

 

cały  rok 

 
 

 

Współpraca   

z  rodzicami  

i środowiskiem 

lokalnym. 

 

-  zapoznanie  rodziców  z  Programem 

Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły  

oraz z Wewnątrzszkolnym i Przedmiotowym  SO; 

 - organizowanie zebrań z  rodzicami  zgodnie  z  

harmonogramem; 

- pedagogizacja rodziców, prelekcje, pogadanki 

-  kontakty  indywidualne; 

-  włączanie  rodziców  w  prace  na  rzecz  klasy  i  

szkoły; 

- organizowanie imprez środowiskowych (Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Matki); 

- współpraca z MOPS, pomoc rodzinom w trudnej 

sytuacji materialnej; 

- współpraca z instytucjami użyteczności publicznej 

(Policja, Straż Pożarna); 

 

IX  2016 r. 

 

 

 

wg planu 

 

 

 

 

 

 



 

Organizacja i udział 

w konkursach  

szkolnych i 

międzyszkolnych. 

 

Przeprowadzenie szkolnych konkursów plastycznych, 

recytatorskich, wiedzowych 

Przygotowanie dzieci i udział w konkursach 

międzyszkolnych 

 

 
Wg  planu 

imprez 

 

 

 

Organizacja imprez 

szkolnych i udział 

w akcjach o zasięgu 

ogólnopolskim. 

 

Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia 

Święto Niepodległości. 

Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki 

Mikołajki, Klasowe Wigilie                                   

Dzień Babci i Dziadka 

Zabawa Karnawałowa, Walentynki 

Dzień Wiosny 

Dzień Ziemi 

Dzień Matki 

Dzień Dziecka 

 

X. 2016 r. 

XI. 2016 r. 

XI 2016 r 

X 2016 r. 

I 2017 r. 

II 2017 r. 

III 2017 r. 

IV 2017 r. 

V 2017 r. 

VI 2017 r. 

 

 

 

 
 


