PLAN POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH
w roku szkolnym 2018/2019
Lp.
Zespół
1. edukacji
wczesnoszkolnej

2. bloku
matematycznoprzyrodniczego

3. bloku
humanistycznego

4. nauczycieli
języków obcych

Tematyka / cel
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Kompetencje edukacyjne uczniów klas I-III.
Przydział obowiązków dodatkowych.
Ślubowanie uczniów klas I.
Plan realizacji zaleceń na rok szkolny
2018/2019
Warsztaty plastyczne „Ozdoby
bożonarodzeniowe”
Gry i zabawy z tabliczką mnożenia.
Propozycje ciekawych rozwiązań
metodycznych – metodyk Celina Borowska
Oferta wydawnicza na rok szkolny 2019/2020
Warsztaty plastyczne „Wielkanocne impresje”
Spotkanie organizacyjne

Dzielenie się doświadczeniami jak pracować
wielopoziomowo na przedmiotach ścisłych.
Analiza testów egzaminacyjnych klas VIII z
matematyki.
Przedmioty przyrodnicze, a konkursy
przedmiotowe w szkole podstawowej.
Analiza przygotowań uczniów do egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu w klasach VIII –
dzielenie się doświadczeniem. Omówienie
próbnych egzaminów z matematyki
Dzielenie się doświadczeniem w zakresie
podejmowanych działań w bieżącym roku
szkolnym
Zebranie organizacyjne: ustalenie tematyki
posiedzeń zespołu humanistycznego;
opracowanie kalendarium imprez szkolnych.
Ustalenie metod i form realizacji zaleceń z
nadzoru pedagogicznego.
Szkolenie na temat obsługi tablic
multimedialnych w poszczególnych
pracowniach.
Emisja głosu. Jak nauczyciele powinni dbać o
swój aparat artykulacyjny? – p. Dariusz
Kukiełka oraz zaproszony gość.
Sprawy bieżące.
Tutoring wychowawczy – p. Beata
Jackowska.
Trudny rodzic – dzielenie się spostrzeżeniami
i doświadczeniami. Sprawy bieżące.
Organizacja roku szkolnego 2018/2019 –
kalendarium imprez szkolnych; dostęp do
podręczników dla nauczycieli; wykorzystanie
TIK na zajęciach językowych
Wymiana dobrych praktyk – spotkanie
szkoleniowe
Podsumowanie pracy w I semestrze;
przygotowania do sprawdzianu ósmoklasisty
Podsumowanie pracy w bieżącym roku
szkolnym; omówienie wyników sprawdzianu
ósmoklasisty, wnioski do pracy w kolejnym
roku szkolnym
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5. ds. sportu i rekreacji Opracowanie planu pracy Zespołu
Przedmiotowego na rok szkolny 2018/2019
Samokształcenie i doskonalenie warsztatu
pracy nauczycieli – warsztaty
Analiza osiągnięć sportowych.
Podsumowanie za I półrocze roku szkolnego
2018/2019
Analiza osiągnięć sportowych.
Podsumowanie za II półrocze roku szkolnego
2018/2019
6. ds. wychowawczych Planowanie pracy zespołu na rok szkolny
w szkole
2018/2019. Określenie priorytetów w zakresie
podstawowej
pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoły i
ustalenie działań w tym obszarze.
Podnoszenie umiejętności nauczycieli w
zakresie pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Podstawy komunikacji empatycznej w pracy z
uczniem/wychowankiem - szkolenie w ramach
współpracy z Ośrodkiem ETAP.
7. ds. wychowawczych Planowanie pracy zespołu na rok
w wygaszanym
szkolny 2018/2019. Określenie priorytetów w
gimnazjum
zakresie pracy profilaktyczno-wychowawczej
szkoły i ustalenie harmonogramu działań w
tym obszarze.
Podnoszenie umiejętności nauczycieli w
zakresie pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Podstawy komunikacji empatycznej w pracy z
uczniem/wychowankiem - szkolenie w ramach
współpracy z Ośrodkiem ETAP.
8. ds. oceniania
Spotkanie dotyczące ustalenia sposobu
i badania wyników
realizacji uwag z ankiet ewaluacyjnych.
nauczania
Wcielanie w życie ustaleń wypracowanych na
spotkaniu
Konstruowanie narzędzi umożliwiających
ponowną ewaluację WZO
Konstruowanie narzędzi do ponownej
ewaluacji WZO (ciąg dalszy)
Zebranie wniosków i sprecyzowanie
rekomendacji do dalszej pracy
9. ds. integracji
1. Spotkanie organizacyjne:
w klasach I-III
- przypomnienie treści nowego
rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy p-p;
- organizacja spotkań zespołów w klasach I;
- zasady dokonywania i dokumentowania
wielospecjalistycznej diagnozy ucznia;
- IPET i jego modyfikacja wg nowych zasad;
- karta ucznia z zakresu pomocy p-p;
- sprawy organizacyjne;
- przypomnienie o sposobie pisania IPET-ów:
prowadzenie dokumentacji.
2. Warsztat: Szkolenie uczniów
niepełnosprawnych w szkołach
ogólnodostępnych: dostosowywanie
wymagań edukacyjnych
- Ustalenie grafiku spotkań zespołów p-pWytyczne dotyczące organizacji spotkań p-p
- Aktualizacja IPET-ów o efektywność pracy
za I półrocze
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10. ds. integracji
w klasach IV-VIII

11. ds. integracji
w gimnazjum

12. ds. katechezy

13. ds.
międzynarodowych
programów i
projektów
edukacyjnych

- Wielospecjalistyczna diagnoza.
- Aktualizacja orzeczeń kończących swoją
ważność z końcem roku szkolnego 2018/2019
Spotkanie podsumowujące
- wnioski po spotkaniach zespołów ds.
specjalnych potrzeb edukacyjnopsychologicznych;
- sprawy różne
Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019.
Obieg orzeczeń w roku szkolnym 2018/2019.
Zadania wychowawców klas integracyjnych
jako koordynatorów pomocy psychologicznopedagogicznej
Diagnoza wstępna i planowanie form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w klasach
czwartych
Omówienie zmian w prowadzeniu ewaluacji
IPET.
Planowanie form pomocy psychologicznopedagogicznej na rok szkolny 2019/2020
Ewaluacja i planowanie działań w roku
szkolnym 2019/2020
Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019.
Aktualizacja dokumentacji uczniów klas III
gimnazjum oraz szkoły podstawowej objętych
pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Planowanie form pomocy psychologicznopedagogicznej na rok szkolny 2019/2020
Spotkanie dotyczące działań w zakresie
udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019.
Podsumowanie i rekomendacje na kolejny rok
szkolny
Spotkanie organizacyjne:
- opracowanie planu pracy zespołu na rok
szkolny 2018/2019;
- aktualizacja wymagań edukacyjnych i PSO;
- omówienie 3-letniego przygotowania do
Sakramentu Pokuty, Eucharystii i
Bierzmowania;
- opracowanie harmonogramu spotkań
zespołu
„Ku nowej Ewangelizacji” – sposoby
ewangelizacji w szkole i na katechezie:
szkolenie
„Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?” –
warsztaty
Metody dramowe – zastosowanie na
katechezie: warsztaty
Dzielenie się doświadczeniami w zakresie
podejmowanych działań w bieżącym roku
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i
realizacja projektów w roku szkolnym
2018/2019 – spotkanie organizacyjne.
Program „FLEX” i zasady rekrutacji uczniów w
roku szkolnym 2019/2020 – promocja
programu wśród gimnazjalistów.
STE(A)M Live! na 30-lecie szkoły.
Projekt Atelier for STE(A)M – wykorzystanie

VI

VIII

Katarzyna
Zawadzka

IX

III

VI
IX

Małgorzata
Korneluk

III
VI

IX

Bożena
Grochowska

XII

I
III
VI
IX

Małgorzata
Zajączkowska

IX/X
X

3

14. Patrona Szkoły

15. Promocji Zdrowia

nowoczesnych technologii na zajęciach z
przedmiotów ścisłych i języków obcych.
Kontynuacja wdrażania projektu w placówce –
przydział nowych zadań.
Szkolenie nauczycieli SP nr 45 w Hiszpanii
(Uniwersytet w Burgos).
II Konferencja Krajowa Scientix, Warszawa
min. Rozwój zawodowy nauczycieli – czego
nam potrzeba?
Nowe scenariusze zajęć w projekcie Atelier
for STE(A)M czyli praktyczne wykorzystanie
wiedzy i umiejętności.
Dzielenie się doświadczeniem z innymi
nauczycielami – lekcje otwarte STE(A)M Live!
Scratch – programowanie. Selekcja zgłoszeń
do międzynarodowego konkursu SCRIPT
2019
Wyjazd uczniów i nauczycieli do Słowenii w
ramach projektu Erasmus+ Atelier for
STE(A)M – przygotowanie wydarzenia.
Atelier for STE(A)M - ewaluacja działań
projektowych (Jaen, Hiszpania)
STE(A)M czyli innowacyjne rozwiązania w
zakresie dydaktyki – podsumowanie pracy
zespołu.
Ustalenie programu działań Zespołu
Współpraca naszej placówki z Podlaską
Rodziną Szkół im. św. Jana Pawła II.
Przygotowanie do Święta Szkoły
Realizacja projektu pt. „Janie Pawle chcemy
Twoje słowa w czyn przemieniać”
Droga Krzyżowa dla Podlaskiej Rodziny Szkół
Spotkanie organizacyjne – uaktualnienie
składu Zespołu ds. Szkoły Promującej
Zdrowie, ustalenie harmonogramu działań,
wyłonienie problemów priorytetowych.
Profilaktyka zdrowotna w zakresie zdrowego
odżywiania (spożywania owoców i warzyw
zgodnie z ich dostępnością w poszczególnych
porach roku) i aktywności fizycznej oraz
prawidłowo organizowanego wypoczynku
biernego, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na czytanie książek w tradycyjnej papierowej
formie; realizowana na różnych przedmiotach
– wymiana doświadczeń.
Profilaktyka czerniaka i zapobiegania
zachowaniom ryzykownym takim, jak
nadmierne opalanie się czy korzystanie z
solarium ramach promowania zdrowego stylu
życia. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo
podczas wakacji.
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