
 

 

III.  DZIAŁ PRACY DYDAKTYCZNEJ 

 

Lp.  Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialny  Termin  

 

1.  

 

Posiedzenia Rady 

Pedagogicznej  

 

Stałe:  

1. Klasyfikacja za I półrocze, 

2. Analiza pracy za I półrocze, 

3. Klasyfikacja za II półrocze, 

4. Analiza pracy za rok szkolny 2015/2016,  

5. Rada poświęcona organizacji nowego roku szkolnego.  

Dyrektor, 

Wychowawcy 

 

Styczeń  

Styczeń 

Czerwiec 

Czerwiec  

Sierpień  

 

Szkoleniowe: 

1. Rola aktywności ruchowej w rozwoju dziecka, 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 

3. Formatowanie tekstów w programie pakietu Office – Word. 

Nauczyciele 

 

 

Styczeń 

Marzec 

 

2. 

 

Nauczanie 

wielopoziomowe  

 

1. Zapewnienie pracy wyrównawczej z dziećmi kl. I – III  mającymi 

trudności w nauce oraz rozwijanie uzdolnień:  

a) organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

b) praca z uczniem zdolnym i z zainteresowaniami. 

 

Nauczyciele kl. I – III Cały rok 

 

2. Zorganizowanie pracy wyrównawczej z dziećmi klas IV – VI 

mającymi trudności w nauce oraz rozwijanie uzdolnień:  

a) pomoc uczniom w uzupełnianiu braków w wiadomościach  

i umiejętnościach, 

b) praca z uczniem z zainteresowaniami, 

c) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 

Grzegorz Stankiewicz 

Anna Dzięgielewska 

Agata Czubak 

Agata Łabowicz 

Beata Wieteska – Bogusz 

Jakub Jędrachowicz 

Cały rok 



 

 

 

3. Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania 

umiejętności oraz wspomaganie w ich indywidualnym rozwoju 

poprzez: 

a) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,  

b) uczestnictwo w uroczystościach, akademiach, apelach 

szkolnych i pozaszkolnych, pracy w Samorządzie 

Uczniowskim,  

c) korzystanie z  wszelkiego rodzaju wydawnictw 

informacyjnych, biblioteki, Internetu,  

d) podniesienie jakości kształcenia i efektów nauczania:  

- stosowanie nowoczesnej dydaktyki,  

- realizacja zadań określonych w podstawie programowe.  

 

Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

 

Nauczyciele 

organizujący konkursy 

Nauczyciele 

organizujący 

imprezy, bibliotekarz 

Wszyscy nauczyciele, 

bibliotekarz 

Wszyscy nauczyciele, 

bibliotekarz, dyrektor 

Cały rok 

 

 

wg planu 

pracy 

szkoły 

 

 

 

 

4. Prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z art. 42. 

 

 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

 

3.  

 

Sprawdzanie 

wiadomości, 

umiejętności i poziomu 

wiedzy  

 

1. Weryfikacja i uszczegółowienie przedmiotowych zasad oceniania  

z uwzględnieniem wymagań programowych na poszczególne 

stopnie szkolne.  

Wszyscy nauczyciele 
Do 15 

września 

 

2. Uwzględnienie w planach dydaktycznych możliwie dużej liczby 

godzin na powtórzenie i utrwalenie materiału oraz  

na rozwiązywanie zadań przygotowujących do sprawdzianu  

w klasie szóstej.  

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

 

3. Wewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów wszystkich 

klas. 

4.  Zewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas III, IV, 

V, VI. 

Nauczyciele, 

Instytut Badań 

Kompetencji, CKE 

Kwiecień, 

Maj 



 

 

5. Zapoznanie uczniów oraz rodziców:  

a) z zasadami oceniania, 

b) z wymogami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego 

programu nauczania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć 

uczniów z każdego przedmiotu.  

Wszyscy nauczyciele 

Na pierwszym 

zebraniu  

z rodzicami. 

 

6. Ocenianie rytmicznie, jawnie, podając uzasadnienie oceny  

i kierunki pracy. 

 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

 

7. Przestrzeganie ustaleń zawartych w przedmiotowych zasadach 

oceniania. Uzasadnianie oceny.  

 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

 

8. Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki  

i plastyki, biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych przedmiotów. 

 

Nauczyciele w –f, 

plastyki, techniki, 

muzyki 

Cały rok 

 

9. Dokonywanie wyboru podręczników i ćwiczeń, tak aby zapewnić 

możliwość ich sukcesywnego użytkowania, realizacji podstawy 

programowej oraz dostosowania do możliwości psychofizycznych 

uczniów.  

Wszyscy nauczyciele Marzec  

 

10. Kontynuacja realizacji systemu wyróżnień dla uczniów klas I – VI  

i ich rodziców. 

 

Rada Rodziców, 

Wychowawcy 
Czerwiec  

 

11. Zorganizowanie i przeprowadzenie próbnego sprawdzianu dla 

uczniów klasy VI.   

Grzegorz Stankiewicz 

Agata Łabowicz 

Anna Dzięgielewska 

Agata Czubak 

Październik 

Marzec  

 

4. 

 

Praca w zespołach 

 

1. Analiza opinii i orzeczeń PPP oraz zespołów do spraw pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Nauczyciele w zespołach  



 

 

2. Opracowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

3. Omawianie osiągnięć uczniów, analiza efektów 

podejmowanych działań, wdrażanie wniosków. 

4. Określenie kierunków pracy z uczniem na płaszczyźnie szkoła-

dom. 

 

 

5. 

 

Konkursy szkolne 

 

1. Organizacja następujących konkursów szkolnych. 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

2. Organizacja imprez sportowych. Jakub Jędrachowicz 
Cały rok 

Cały rok 

3. Podsumowanie i analiza udziału .uczniów w konkursach.  

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za konkursy  

Czerwiec  

6. Imprezy kulturalne, 

artystyczne, religijne.  1. Zgodnie z kalendarzem imprez i bieżącymi potrzebami. Wszyscy nauczyciele Cały rok 

7. Sprawowanie opieki nad 

stażystkami 

 

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. 

Agata Łabowicz 

Grzegorz Stankiewicz 

Teresa Kacprowska 
Cały rok 

 

2. Pełnienie funkcji opiekuna praktykanta. 
Zgodnie z kierunkiem 

praktyk. 

 


