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PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

1.W skład zespołu matematyczno-przyrodniczego przy Gimnazjum Publicznym w
Siemiechowie Wchodzą nauczyciele : matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii,
informatyki.

2.Cele zespołu :
1. samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy,
2. uzupełnienie posiadanej wiedzy merytorycznej, dydaktycznej, wychowawczej,
3. poprawa procesu nauczania i uczenia,
4. motywowanie uczniów do nauki,
5. kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniowskich,
6. samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, doskonalenie zawodowe,
7. doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole, wzajemna

akceptacja, tolerancja, szacunek, empatia i życzliwość.

3.Plan działań :

l.p. zadania termin odpowiedzialni uwagi
1 Opracowanie i zatwierdzenie planu

pracy zespołu
Przew.zespołu

Współpraca z ośrodkami doskonalenia zawodowego
1 Udział członków zespołu w

konferencjach metodycznych
na bieżąco n-le

przedmiotów
2 Udział w kursach na egzaminatorów

OKE
zgodnie z
hormon.

E.Kwaśna,
E.Dydyk

3 Udział w szkoleniowych posiedzeniach
RP

wg planu WDN Wszyscy n-le

Samokształcenie i doskonalenie zawodowe
1 Przeprowadzenie szkoleniowych rad

pedagogicznych w ramach WDN
zgodnie z
potrzebami
szkoły, wg planu
WDN

E. Kwaśna

2 Przeprowadzenie lekcji otwartych dla
nauczycieli

marzec E.Dydyk,
E.Kwaśna

3 Ewaluacja przedmiotowych systemów
oceniania

listopad zespół

Motywowanie uczniów do nauki
przedmiotów ścisłych/ WDN//

grudzień L.Biesek

Działania na rzecz podniesienia wyników kształcenia
1 Przeprowadzenie diagnozy wstępnej i

końcowej z matematyki w kl.I
IX, VI E.Kwaśna

2 Przeprowadzenie diagnozy z
przedmiotów przyrodniczych: biologia,
chemia, geografia

X E.Dydyk
L.Biesek

3 Wdrożenie zadań wynikających z
programu naprawczego po egzaminie
2010 r.

praca ciągła wszyscy n-le

4. Przygotowanie uczniów do etapu X/XI n-le
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szkolnego konkursów przedmiotowych :
matematyka, fizyka, biologia, chemia,
geografia, informatyka

przedmiotów

5 Przeprowadzenie próbnego egzaminu
gimnazjalnego z części matematyczno-
przyrodniczej

XII zespół

6 Opracowanie analizy próbnego
egzaminu gimnazjalnego

II zespół

7 Analiza podręczników szkolnych
różnych wydawnictw , a także
programów nauczania i ich wybór do
dalszego kształcenia

Do końca maja zespół

8 Opracowanie analizy egzaminu
gimnazjalnego

VI zespół

Wspomaganie ucznia zdolnego
1 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

przygotowujących  uczniów do udziału
w konkursach przedmiotowych

IX - XI n-le
przedmiotów

2 Przeprowadzenie eliminacji szkolnych z
poszczególnych przedmiotów

wg
harmonogramu

n-le
przedmiotów

3 Przygotowanie uczniów do eliminacji
rejonowych w przypadku
zakwalifikowania się do dalszego etapu

XI - II n-le
przedmiotów

4 Przygotowanie uczniów do udziału w
konkursach pozaszkolnych:
 Ogólnopolski TWBRD
 GimnyKonkurs

Matematyczny”Super
Matematyk

 Szkolny konkurs fizyczny na
najciekawszą prezentację
multimedialną w ramach
„Spotkań z fizyką”

 Szkolny konkurs multimedialny”
Najciekawsze miejsca w
Europie”

 Szkolny konkurs „Życie i
twórczość M..Skłodowskiej-
Curie

 „Tydzień zdrowia”-
konkurs/projekt

 Przeprowadzenie zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych z
zastosowaniem technik
informacyjnych

III
I

III

IV

V

V

V

Wg planu

E.Kwaśna

E.Kwaśna

L.Biesek,
J.Marszałek

E.Dydyk

E.Dydyk

6  Prowadzenie kół zainteresowań :
matematyczny, chemiczny,
informatyczny

cały rok n-le
przedmiotów
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Praca z uczniem słabym
 Prowadzenie zajęć

wyrównawczych z
matematykiwyrównawczych

cały rok E.Kwaśna


Działania na rzecz ekologii i ochrony zdrowia

1  Zorganizowanie szkolenia dla
uczniów z zasad udzielania I
pomocy przedlekarskiej

 Obchody Światowego Dnia
AIDS

 Dzień Ziemi w szkole
 Szkolny konkurs ekologiczny „

Na ratunek Ziemi”

wg planu

XII

IV

I

E.Dydyk

E.Dydyk

E.Dydyk,
L.Biesek
L.Biesek.
J.Marszałek

2  Projekt ekologiczny „ Świat
wokół nas”

VI wszyscy n-le

Inne działania
1  Prezentacja sukcesów i osiągnięć

uczniów
cały rok R.Kraj

2  Opieka nad pracownią
informatyczną

cały rok R.Kraj

3 Promocja szkoły w środowisku cały rok zespół
4 Podsumowanie pracy zespołu VI zespół


