
PLAN  PRACY ZESPOŁU CHEMICZNO-GEOGRAFICZNO-TURYSTYCZNEGO  
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przewodniczący zespołu  Sonia Jarosz 

 

 
 

 

Zadanie Forma realizacji 

Rozwój zawodowy 

Doskonalenie zawodowe (kursy, 

szkolenia,  studia podyplomowe) 

 

 

 

Udział w licznych szkoleniach, warsztatach, 

kursach organizowanych przez Zespół Szkół nr1 

oraz podmioty zewnętrzne (także dotyczy to 

kursów i szkoleń on-line) (S. Jarosz, K. Brzóska) 

 

Udział w kursie ,,Projektowanie Ogrodów”(S. 

Jarosz) 

 

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela 

dyplomowanego(S. Jarosz) 

 

Udział w studiach podyplomowych lub kursie 

Architektura Krajobrazu (K. Brzóska) 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie rocznego planu pracy 

zespołu. 

Określenie zadań, napisanie planu, ewaluacja(S. 

Jarosz, K. Brzóska) 

 

Aktualizacja dokumentacji szkolnej. Przygotowanie i uaktualnienie: rozkładów 

materiału, planów wynikowych, dostosowań, 

wymagań edukacyjnych, dokumentacji dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego(S. Jarosz, K. Brzóska) 

Poprawa wyników nauczania. Stosowanie aktywizujących metod nauczania, 

bieżące monitorowanie wiadomości i umiejętności 

uczniów, opracowanie, przygotowanie, 

sprawdzanie  i  analiza testów , zadań. (S. Jarosz, K. 

Brzóska) 

 



Uwzględnienie potrzeb edukacyjnych 

ucznia na lekcjach. 

Opracowanie terminarza dodatkowych zajęć z 

przedmiotu. Koło chemiczne, koło geograficzne,   

zajęcia wyrównawcze z podstaw przedsiębiorczości 

oraz podstaw działalności usługowej. Dostosowanie 

wymagań edukacyjnych  do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych 

uczniów(S. Jarosz, K. Brzóska) 

 

Praca na rzecz ucznia Wspieranie uczniów osiągających słabe wyniki w 

nauce i uczniów zdolnych (wielokierunkowa 

pomoc),nawiązanie więzi z wychowankami, 

zagłębienie się w ich problemy, poznanie ich 

potrzeb, współpraca z rodzicami w celu poznania 

ucznia i jego środowiska. Stały kontakt z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym. (S. Jarosz, 

K. Brzóska) 

 

 

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z uczniami 

niedosłyszącymi(S. Jarosz, K. Brzóska) 

 

 

Praca na rzecz szkoły Doposażenie Pracowni Chemicznej-pojemniki na 

odpady chemiczne, zaktualizowane karty 

charakterystyki odczynników chemicznych, 

ocenienie przydatności oraz dat ważności 

odczynników chemicznych. (S. Jarosz) 

 

 

Branie czynnego udziału w promocji szkoły- 

Koordynowanie ,organizacja Dnia Otwartego 

Szkoły ( S. Jarosz) 

  

 Przeprowadzenie akcji ,,Miejska Dżungla” ( S. 

Jarosz) 

 

 

Koordynowanie, organizacja Andrzejek 

integrujących uczniów niepełnosprawnych( S. 

Jarosz) 

 

 

Współorganizowanie innych wybranych akcji 

charytatywnych np. ,,Szlachetna Paczka” czy ,,Góra 

Grosza” ( S. Jarosz) 

 

 

 



Pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia( S. 

Jarosz) 

 

Pełnienie funkcji współkoordynatora koła 

wolontariatu (S. Jarosz) 

 

 

Monitorowanie przepisów dotyczących organizacji 

wyjść  i wycieczek szkolnych.( K. Brzóska) 

 

 

Doposażenie pracowni geograficznej w pomoce 

dydaktyczne, nowe skały i minerały, plansze 

dydaktyczne, materiały multimedialne.( K. 

Brzóska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy Konkurs- ,,Znam swoje prawa-Konwencja o 

Prawach Człowieka ,Konwencja o Prawach 

Dziecka” (S. Jarosz) 

Przeprowadzenie testu  

diagnozującego- ,,na wejście” 

Przeprowadzenie  w klasie 1 pierwszej Technikum 

dla osób niesłyszących oraz Technikum 

Fryzjerskiego a także 1 klasie Szkoły Branżowej 

testu diagnozującego ,,na wejście” mającego na 

celu określenie stopnia wiedzy chemicznej i 

geograficznej jaką uczniowie posiedli w 

poprzednich latach nauki  (S. Jarosz, K. Brzóska) 

 

Analiza testu diagnozującego- ,,na 

wejście” 

Analiza testów diagnozujących , która pozwoli na 

odpowiednie przygotowanie warsztatu pracy 

nauczyciela chemii i geografii .(S. Jarosz, K. 

Brzóska) 

 

Współpraca z instytucjami 
Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, PTG, PTCh 

oraz innymi podmiotami zewnętrznymi. 

Przeprowadzanie lekcji z 

wykorzystaniem multimediów 

Korzystanie z urządzeń  multimedialnych oraz 

multimedialnych pomocy dydaktycznych zgodnych 

z treścią programową(S. Jarosz, K. Brzóska) 

 

 



 

Wycieczki, wyjścia Organizacja wyjść i wycieczek zgodnie z 

przepisami dotyczącymi ww oraz rozwojem 

pandemii COVID 19 

 

Propozycje własne Geografia w ogrodzie – lekcje na wolnym 

powietrzu( K. Brzóska) 

Podsumowanie pracy zespołu  

w I semestrze 2020/2021  

 

1. Podsumowanie pracy. 

2. Opracowanie wniosków do dalszych działań.  

 

 

 

Podpisy członków zespołu 


