
Plan pracy 

Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych 

rok szkolny 2021/2022. 

 

 

Lp. Zadania statutowe 
 

Sposoby/forma realizacji 

 

Termin 

 

Odpowiedzialny 

1. 
Opracowanie i modyfikowanie rozkładów materiału 

oraz Przedmiotowych Zasad Oceniania. 

 Wprowadzenie zmian przez nauczycieli przedmiotowych do 

dokumentacji (PZO, rozkłady materiału) 
do 10 września 2021 

Wszyscy członkowie 

Zespołu 
2. 

 Modyfikowanie programów zgodnie z wynikami 

diagnozy dydaktycznej lub tworzenie programów 

własnych. 

 

Opiniowanie przygotowanych w szkole własnych 

programów nauczania, modyfikacji programowych 

oraz indywidualnych programów dla ucznia. 

 Praca własna członków zespołu Cały rok 

 Zaopiniowanie programów na rok 2021/2022 Maj/czerwiec 2022 

3. 

Analizowanie wyników nauczania danego przedmiotu 

w szkole (na podstawie danych statystycznych 

przygotowanych do klasyfikacji). 

 Analiza wyników danych po klasyfikacji uczniów; 

 Dyskusja, wspólne wnioski dotyczące poziomu nauczania; 

 Przekazywanie informacji wychowawcom uczniów osiągających słabe 

wyniki  i mających trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości. 

Cały rok 
Wszyscy członkowie 

Zespołu 

4. 

Przygotowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego 

badania wyników nauczania, analiza wyników 

pomiaru dydaktycznego. 

 Przygotowanie próbnych egzaminów maturalnych i sprawdzianów 

oraz analizy wyników 
Cały rok 

 

Wszyscy członkowie 

Zespołu 

 

5. 

Organizowanie egzaminów próbnych, analiza tych 

egzaminów. 

 

Analiza egzaminów zewnętrznych, przekazanie 

wyników uczniom i rodzicom. 

 Analiza danych statystycznych przesłanych przez CKE wyników 

zewnętrznych egzaminów maturalnych za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

oraz opracowanie wniosków 

Listopad 2021 

 

Wszyscy członkowie 

Zespołu 
 Prezentacja wyników uczniom, pokazanie typowych i nietypowych 

rozwiązań na zajęciach, spotkania z rodzicami, informacje i wskazówki 

dotyczące wyboru przedmiotów i rozszerzeń; 

cały rok 

 Organizacja próbnych matur z biologii, chemii i geografii. II semestr 

6. 

Przygotowanie szkolnych konkursów, turniejów               

i olimpiad. 

 

Przygotowywanie uczniów do olimpiad i egzaminów 

 Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych; 

 Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych; 

 Sprawdzanie prac maturalnych z  chemii, biologii i geografii; 

 Prowadzenie konsultacji i zajęć wyrównawczych dla uczniów 

 

Cały rok 

Wszyscy członkowie 

Zespołu 



zewnętrznych . 

 

Sprawdzanie egzaminów zewnętrznych. 

Wsparcie ucznia z problemami dydaktycznymi. 

wyjeżdżających na zgrupowania sportowe i wymagających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uczniów zdolnych 

7. Koordynowanie imprez i uroczystości szkolnych. 

 Organizacja „Dnia Ziemi” 

 Organizacja „Dnia zdrowego żywienia”  
Kwiecień/maj 2022 

Wszyscy członkowie 

Zespołu 

 Prezentacja ciekawostek z różnych dziedzin nauki – rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych uczniów 

 Wyszukiwanie współprac z organizacjami pozaszkolnymi w celu 

propagowania wiedzy na temat szczepień, zdrowia psychicznego. 

Cały rok 
Wszyscy członkowie 

Zespołu 

8. 
Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

wewnątrz zespołu. 

 Lekcje koleżeńskie, otwarte Do ustalenia. 
Wszyscy członkowie 

Zespołu 
 Dzielenie się doświadczeniem podczas spotkań zespołu; 

Spotkania  wg 

bieżących potrzeb. 

9. Prowadzenie Edukacji Ekologicznej. 

 Zbiórka baterii – program REBA, plastikowych korków. 

 

 Propagowanie wiedzy na temat segregacji odpadów i recyklingu na 

lekcjach biologii, chemii, geografii i godzinach wychowawczych. 

 

 Propagowanie wiedzy na temat ochrony przyrody na lekcjach biologii 

oraz poprzez konkursy wewnątrzszkolne i gazetki ścienne. 

Cały rok 

 

 

 

Wszyscy członkowie 

Zespołu 

10. Promocja zdrowia. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania na 

lekcjach biologii, chemii, geografii i godzinach wychowawczych; 

 Udział w programach, olimpiadach i konkursach dotyczących 

profilaktyki i promocji zdrowia. 

 Konkursy, wystawy, gazetki ścienne poświęcone tematyce zdrowia. 

 Udział nauczycieli w szkoleniach, konferencjach i warsztatach 

związanych z profilaktyką prozdrowotną. 

 Realizacja edukacyjnych programów profilaktycznych. 

 Propagowanie wiedzy na temat szczepień 

Cały rok 

 

 

Wszyscy członkowie 

Zespołu 

 

 

Opracowanie (przygotowane po ustaleniach z członkami zespołu): Natalia Król Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych 


