
PLAN PRACY ZESPOŁU DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej  przewodniczący zespołu Hanna Marszałek 

Formy pracy Cele /jakie przyniesie korzyści? Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi 

Doskonalenie zawodowe 

(kursy, szkolenia, studia, 

studia podyplomowe) 

Awans zawodowy 

- szkolenia RP wg harmonogramu 

- rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego przez 

p. Hannę Marszałek 

- rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego przez 

p. Dorotę Klimzę 

- studia podyplomowe „Pedagogika korekcyjna” 

 

Hanna Marszałek 

 

Dorota Klimza 

 

Elżbieta Piliszko 

 

wrzesień 2020- maj 2023 

 

wrzesień 2020- maj 2023 

 

od IX.2020, III semestry 

 

Praca na rzecz szkoły - pasowanie na ucznia 

- Tydzień Zdrowia i Bezpieczeństwa 

- Koncert Rodzinny 

 

- przygotowanie i prowadzenie imprez takich jak: 

Dzień Kropki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Życzliwości, Dzień 

Chłopca, Andrzejki, Mikołaj, wigilia klasowa, bal karnawałowy, 

klasowy dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego, itp. 

 

- prowadzenie gałęzi działań woluntarystycznych skierowanych do 

uczniów klas I- III „Klub Małego Wolontariusza” we współpracy 

ze Szkolnym Klubem Wolontariatu 

 

- organizacja szkoleń tematycznych dla rodziców 

Hanna Marszałek 

Dorota Klimza 

Hanna Marszałek, 

Dorota Klimza 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Hanna Marszałek 

Dorota Klimza 

 

Wychowawcy klas 

14.10.2020 

Czerwiec 2021 

termin do ustalenia 

 

 

przez cały rok szkolny 

 

 

 

przez cały rok szkolny 

 

 

 

przez cały rok szkolny 

 

 

- w miarę 

możliwości, 

zależne od 

sytuacji 

epidemicznej 

Praca na rzecz ucznia (także 

wychowawcza) 

- realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam 

z klasą- lekturki spod chmurki” autorstwa Honoraty Szaneckiej- 

jako innowacji pedagogicznej 

 

- realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja” 

autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki- jako 

innowacji pedagogicznej 

 

- realizacja innowacji pedagogicznej „Tańce regionalne” 

 

- udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

 

- realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Działaj 

z impPETem!” mającego na celu edukację w zakresie 

Hanna Marszałek 

- kl. I 

Dorota Klimza- kl. II 

 

 

Hanna Marszałek 

 

 

Elżbieta Piliszko 

 

Hanna Marszałek 

 

Dorota Klimza 

 

przez cały rok szkolny 

 

 

 

 

przez cały rok szkolny 

 

 

przez cały rok szkolny 

 

IX-XI.2020 

 

przez cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w miarę 

możliwości, 

zależne od 

sytuacji 

epidemicznej 



odpowiedniego postępowania oraz prawidłowej segregacji 

odpadów opakowaniowych i ich recyklingu. 

 

- realizacja cyklu „Popołudnie z bajką i filmem” 

 

 

Hanna Marszałek,  

Dorota Klimza 

przez cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

Osiągnięcia     

 

 

 

Konkursy  

„Olimpusek”- olimpiada wiedzy ogólnej dla uczniów klas I, II, III 

 

- kodowanie dla klasy I 

 

- szkolny konkurs recytatorski, piosenki turystycznej, 

matematyczny, czytelniczy 

 

- oznaki wiosny- konkurs ogólnopolski 

Elżbieta Piliszko 

 

Anna Jamróz- Bałdys 

 

Elżbieta Piliszko 

 

 

Elżbieta Piliszko 

sesja zimowa/  

sesja wiosenne 

 

 

IV/V.2021 

 

 

III.2021 

 

 

 

 

Współpraca z instytucjami 

- dzielnicowy w ramach akcji „Bezpieczne dziecko- przyjaciel 

Sznupka” 

- MDK Bogucice- Zawodzie 

- Świetlica Specjalistyczna nr 5 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

- Centrum Aktywności Lokalnej „Zawodzie” 

- Miejskie Przedszkole nr 95 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 w Katowicach 

i inne 

 

Wychowawcy klas I- III 

X.2020 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Wycieczki i wyjścia 

- bieżące planowanie- w zależności od panującej sytuacji 

epidemicznej 

 

wyjście do Państwowej Straży Pożarnej i udział w zajęciach 

w Małej Strażnicy ( sala edukacyjna dla dzieci) 

 

Wychowawcy klas I- III 

 

 

Dorota Klimza 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

- w miarę 

możliwości, 

zależne od 

sytuacji 

epidemicznej 

Programy i podręczniki - Wydawnictwo WSiP „Nowi Tropiciele” Wychowawcy klas I- III Cały rok szkolny  

Propozycje własne - dekoracja wejścia do Szkoły Podstawowej Wychowawcy klas I- III IX-X.2020  

 


