
Plan pracy zespołu samokształceniowego ,,Zdrowie i higiena” w roku szkolnym 

2016/2017 

p. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1 Ustalenie działań 
na rok szkolny 
2016/2017 

 -  ustalenie harmonogramu 
pracy zespołu, 

 -  wyznaczenie zadań do 
realizacji w roku szkolnym 
2016/2017 

 - ustalenie zasad 
współpracy członków zespołu 

 - opracowanie i przyjęcie 
planu pracy zespołu, 

IX 2016 lider zespołu  
  

2 Analiza 
przedmiotowych 
systemów 
oceniania. 

 - analiza dokumentu ZOW 
SP 13 po aktualizacji; ewaluacja 
PSO  uczniów z przyrody i 
wychowania fizycznego; 

 - analiza wymagań 
programowych i procedur zwolnień 
z wychowania fizycznego na czas 
określony 

  

IX 2016 wszyscy 
członkowie 

zespołu 

 
  

3 Opracowanie 
narzędzi pomiaru 
dydaktycznego. 

opracowanie testów i sprawdzianów 
z przyrody dla uczniów klas IV- VI; 

  

 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele 
przyrody 

 
  

4 Podnoszenie 
skuteczności 
oddziaływań 
edukacyjnych. 

 - analiza wyników testów, 
sprawdzianów, poziomu sprawności 
fizycznej uczniów 

 - opracowanie wniosków i 
programów naprawczych, 

 - badanie osiągnięć 
edukacyjnych uczniów z przyrody – 
w sytuacji ich zaplanowania w 
obecnym roku szkolnym 

cały rok 
szkolny 

 

wyznaczeni 
nauczyciele 

 
  

5 Praca z uczniem 
zdolnym oraz 
słabym. 

 - przygotowanie uczniów do 
udziału w konkursach 
przedmiotowych, Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej zgodnie z 
kalendarzem SZS 

 -  organizacja konkursów  
szkolnych i międzyszkolnych o 
tematyce ekologicznej , 
przyrodniczej i zdrowotnej  

  - prowadzenie kół 
zainteresowań i pozalekcyjnych 
zajęć sportowych 

-  konsultacje przedmiotowe dla 
uczniów zdolnych i słabych  
- dostosowanie wymagań 
edukacyjnych i form pracy dla 
uczniów z orzeczeniem – IPET  

cały rok 
szkolny 

 
  

 
  

wszyscy 
członkowie 

zespołu 

 
  

6 Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych 
oraz 
prozdrowotnych. 

  Organizacja  akcji i imprez 
ekologicznych zgodnie z kalendarzem 
uroczystości szkolnych 

 -  realizacja programu 
profilaktycznego "Trzymaj Formę", 

 -promowanie postawy 
aktywnego stylu życia poprzez 
udział w masowych imprezach 

 

 

      

cały rok 

wyznaczeni 
nauczyciele 

 
 
 
 
 
 

 
  



sportowych, 
turniejach rodzinnych, rajdach i 
wycieczkach  

 -  organizacja zbiórki baterii, 
makulatury, nakrętek 

 -  udział w międzyszkolnych 
konkursach dotyczących tematyki 
prozdrowotnej np. Zdrowie na 
talerzu oraz ochrony przyrody np. 
Archimedes Plus Biologia, Eko-test 

szkolny 

 
                         

 
 
 
 

według 
zainteresowań 

uczniów 

 
 

wszyscy 
członkowie 

zespołu 

7 Wzbogacanie i 
doskonalenie 
warsztatu pracy 
nauczyciela. 

 - udział w warsztatach, 
konferencjach promujących 
programy prozdrowotne i 
szkoleniach metodycznych 
przedmiotowych i wychowawczych 

 - udział w WDN SP 13 

 - korzystanie z materiałów 
zamieszczonych na stronach 
internetowych i literatury fachowej 

  

cały rok 
szkolny 

wszyscy 
członkowie 

zespołu 

 
  

8 Dzielenie się swoją 
wiedzą oraz 
doświadczeniem. 

 - omawianie i wspólne 
poszukiwanie rozwiązań problemów 
dydaktycznych oraz 
wychowawczych, 

 - wymiana informacji na 
temat uczniów, ich sytuacji oraz 
problemów, 

 - udostępnianie członkom 
zespołu opracowanych przez siebie 
pomocy i materiałów 
dydaktycznych, 

 - prowadzenie zajęć 
otwartych dla nauczycieli i rodziców 

  

cały rok 
szkolny 

wszyscy 
członkowie 

zespołu 

 
  

9 Współprowadzenie 
szkolnej strony 
internetowej. 

 Zamieszczanie na bieżąco 
informacji o zawodach sportowych, 
konkursach oraz ich wynikach, 
imprezach i projektach na stronie 
internetowej szkoły i w zakładce 
,,Trzymaj formę „ 

  

cały rok 
szkolny 

wszyscy 
członkowie 

zespołu 

 
  

10 Współpraca z 
rodzicami uczniów. 

  

 - angażowanie rodziców do 
pomocy w organizowaniu imprez  
klasowych oraz szkolnych 
promujących postawy prozdrowotne 
i proekologiczne 

 - organizowanie sportowych 
turniejów rodzinnych 

 - konsultacje przedmiotowe 
dla rodziców 

 - opracowanie materiałów z 
gimnastyki korekcyjnej  

 - zachęcanie rodziców do 
systematycznego korzystania ze 
strony internetowej szkoły w celu 
uzyskiwania bieżących informacji 

cały rok 
szkolny 
według 

zaistniałych 
potrzeb 

wszyscy 
członkowie 

zespołu 

 
  

12 Współpraca          z 
innymi zespołami 
przedmiotowymi. 

 - wspólne organizowanie 
imprez i uroczystości szkolnych, 

 - współpraca w realizacji 

cały rok 
szkolny 

wyznaczeni lub 
zainteresowani 

członkowie 

 
  



zadań głównych szkoły 

 - wymiana informacji, 
materiałów i doświadczeń 

 - wspólne realizowanie 
zadań Programu Wychowawczego 
Szkoły i Programu Profilaktyki 

zespołu  
  

13 Podsumowanie 
pracy za rok 
szkolny 2016/2017 

 - analiza realizacji 
zaplanowanych zadań  

 - opracowanie wniosków do  
pracy zespołu w nowym roku 
szkolnym 

VI 2017 wszyscy 
członkowie 

zespołu 

 
  

 


