
Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
przewodnicząca: Katarzyna Mąkosa 

 

Cele Zadania Metody realizacji 

I. Efektywna praca zespołu. Uzgodnienie planu pracy zespołu 

humanistycznego na rok szkolny 2021/22 
Spotkanie organizacyjne członków zespołu. 

Propozycje zagadnień do realizacji. 

Przedłożenie planu pracy do akceptacji na 

Radzie Pedagogicznej. 

II. Znajomość i stosowanie 

prawa oświatowego w 

praktyce szkolnej. 

Analiza przepisów obowiązujących w br. 

szkolnym i ich wdrażanie na poszczególnych 

przedmiotach humanistycznych. 

Analiza zmian w podstawie programowej w 

liceum. 

Aktualizacja PSO 

Systematyczne przekazywanie aktualności 

dotyczących prawa oświatowego. 

Wdrażanie zmian w podstawie programowej 

III. Uzyskanie wysokich 

wyników z egzaminu  

maturalnego. 

Szczegółowa analiza wyników egzaminów 

maturalnego z zakresu przedmiotów 

humanistycznych. 

Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych 

z zakresu przedmiotów humanistycznych. 

Przygotowanie dodatkowych ćwiczeń, zadań, 

prac pisemnych, rozwiązanie przykładowych 

arkuszy maturalnych – próbne matury. 

Przegląd, analiza i omówienie zadań. 

Sformułowanie wniosków do dalszej pracy 

mających na celu poprawę wyników z 

obszarów sprawiających uczniom trudności. 

Systematyczne wdrażanie przyjętych 

wniosków. 

IV. Wzbogacenie własnej 

wiedzy i warsztatu pracy. 

Udział w konferencjach, webinariach kursach, 

warsztatach – szczególnie tych organizowanych 

przez WCiES. 

Wymiana doświadczeń, materiałów 

szkoleniowych. 

V. Aktywna współpraca 

nauczycieli w ramach 

zespołu. 

Przygotowanie przez członków zespołu 

uroczystości ujętych w planie pracy szkoły (tj. 

Gala Sportu, zakończenie roku szkolnego etc.) 

Pomoc innym nauczycielom w organizacji 

imprez szkolnych 

Opracowanie plakatów, gazetek 

okolicznościowych, oprawy muzycznej. 

Przygotowanie konkursów. 

VI. Promocja szkoły. Redagowanie/korekta tekstów zamieszczanych 

na stronie internetowej  szkoły 

Opracowanie informacji o bieżących 

wydarzeniach z życia szkoły, upowszechnianie 

sportowych sukcesów uczniów. Angażowanie 

młodzieży do pracy na rzecz szkoły – 

wolontariat, współpraca z Fundacją AleKlasa 

VII. Zwiększenie szans 

edukacyjnych uczniów. 
Praca z uczniem zdolnym. 

Praca z uczniem mającym trudności w nauce. 

Praca z uczniem posiadającym opinię lub 

orzeczenie PPP. 

Nauczanie indywidualne. 

Organizowanie konkursów. 

Przygotowanie uczniów do udziału w 

konkursach. 

Rozpoznanie trudności edukacyjnych ucznia. 

Pomoc indywidualna. 

Zróżnicowanie wymagań edukacyjnych. 

Określenie możliwości psychofizycznych 

uczniów na podstawie obserwacji i wskazań PPP 

VIII. Wychowanie do wartości i 

kształtowanie patriotycznych 

postaw uczniów. 

Edukacja kulturalna i patriotyczna. 

Propagowanie właściwych postaw, w tym fair 

play. 

Udział uczniów w lekcjach muzealnych. 

Organizacja wyjazdów do kina, teatru. 

Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i 

spotkaniach pozaszkolnych. 

Udział w obchodach rocznic narodowych. 

Sylwetka patrona szkoły – J. Kusocińskiego 

 


