Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych na rok szkolny 2019/20
Cele

Zadania

Metody realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin
realizacji

I. Efektywna
praca zespołu

Uzgodnienie planu pracy
zespołu humanistycznego
na rok szkolny 2019/20.

Ks. Waldemar Pastuszak

IX 2019

II. Znajomość
i stosowanie
prawa
oświatowego
w praktyce
szkolnej.

Analiza przepisów
obowiązujących w br.
szkolnym i ich wdrażanie
na poszczególnych
przedmiotach
humanistycznych.

Spotkanie organizacyjne
zespołu. Propozycje zagadnień
do realizacji. Przedłożenie
planu pracy do akceptacji
dyrektora.
Przygotowanie rozkładów
nauczania.
Aktualizacja PSO w liceum z
uwzględnieniem dostosowań
wymagań z przedmiotów
humanistycznych do
indywidualnych potrzeb
uczniów posiadających
orzeczenia PPP.

Nauczyciele przedmiotów
humanistycznych liceum.

IX 2019

Analiza reformy
szkolnictwa
ponadgimnazjalnego.
Analiza nowej podstawy
programowej w liceum.
III. Uzyskanie
wysokich
wyników
z egzaminów
zewnętrznych:
gimnazjalnego,
maturalnego.

Szczegółowa analiza
wyników egzaminów:
maturalnego (z maja
2019r.) z zakresu
przedmiotów
humanistycznych.

Systematyczne przekazywanie
aktualności dotyczących prawa
oświatowego.

Katarzyna Wikiera
Rok szkolny
2019/20
Nauczyciele uczący
V/VI 2020

Wdrażanie nowej podstawy
programowej w nowym liceum
Przegląd, analiza i omówienie
zadań.
Sformułowanie wniosków do
dalszej pracy mających na celu
poprawę wyników z obszarów
sprawiających uczniom
trudności.
Systematyczne wdrażanie
przyjętych wniosków.

Nauczyciele uczący

X 2019

Uwagi

Analiza wyników
próbnych egzaminów
maturalnych klas III z
języka polskiego.
Analiza wyników
próbnego egzaminu
maturalnego dla klas II .
Prowadzenie zajęć
dodatkowych dla uczniów
klasy trzeciej liceum.

IV. Wzbogacenie
własnej wiedzy
i warsztatu
pracy.

V. Aktywna
współpraca
nauczycieli
w ramach zespołu
i nie tylko.

Udział w konferencjach
metodycznych, kursach,
warsztatach.

Przegląd i szczegółowa analiza
zadań.
Sformułowanie wniosków do
dalszej pracy mających na celu
poprawę wyników z obszarów
sprawiających trudności.
Analiza standardów wymagań
egzaminacyjnych z zakresu
przedmiotów humanistycznych.
Przygotowanie dodatkowych
ćwiczeń, zadań, prac
pisemnych, rozwiązanie
przykładowych arkuszy
egzamin.
Wymiana doświadczeń,
materiałów szkoleniowych.

Udział w lekcji
koleżeńskiej.

Omówienie lekcji, wymiana
doświadczeń, dyskusja.

Wyjazdowe szkoleniowe
posiedzenie zespołu.

Zorganizowanie wyjazdu dla
członków zespołu.

Przygotowanie przez
członków zespołu Święta
Patrona Szkoły i innych
imprez wg odrębnego
harmonogramu.

Nauczyciele uczący

X, XII 2019,
III 2020

Nauczyciele uczący

VI 2020

Nauczyciele uczący

Według
ustalonych
terminów

Członkowie zespołu

Rok szkolny
2019/20

Ks. Waldemar Pastuszak

Do uzgodnienia

Przewodniczący/odpowiedzialni Do uzgodnienia/
nauczyciele
w miarę
możliwości
Opracowanie plakatów,
Odpowiedzialni nauczyciele
XI 2019
scenariuszy, oprawy muzycznej.
Według
Przygotowanie konkursów,
ustalonych
regulaminu, dekoracji.
terminów
Agnieszka Wilczek

Pomoc innym
nauczycielom w
organizacji imprez
szkolnych.

Udostępnianie scenariuszy
imprez.

Rok szkolny
2019/20

VI. Promocja
szkoły
w środowisku.

Opracowanie artykułów
do gazety lokalnej, na
stronę internetową szkoły.

VII. Zwiększenie
szans
edukacyjnych
uczniów.

Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem mającym
trudności w nauce.

Praca z uczniem
posiadającym opinię lub
orzeczenie PPP.
VIII.Wychowanie Edukacja kulturalna
do wartości
i patriotyczna.
i kształtowanie
patriotycznych
postaw uczniów.

Podniesienie poziomu
czytelnictwa.

Pisanie artykułów do gazety
,,Fakty i Realia”.
Opracowanie informacji o
bieżących wydarzeniach z życia
szkoły.
Angażowanie młodzieży do
pracy na rzecz szkoły i
środowiska lokalnego.
Organizowanie konkursów.
Przygotowanie uczniów do
udziału w konkursach.
Pomoc indywidualna.
Zróżnicowanie wymagań
edukacyjnych. Określenie
możliwości psychofizycznych
uczniów na podstawie
obserwacji i wskazań PPP.
Udział uczniów w lekcjach
muzealnych.
Organizacja wyjazdów do kina,
teatru.
Uczestnictwo w imprezach
kulturalnych i spotkaniach
pozaszkolnych.
Udział w obchodach rocznicy
odzyskania niepodległości.
Udział młodzieży w akcjach
promujących czytelnictwo.
Motywowania do
systematycznego czytania
książek i czasopism.

Członkowie zespołu,
odpowiedzialni nauczyciele

Rok szkolny
2019/20

Członkowie zespołu
W miarę potrzeb
Nauczyciele uczący

W miarę potrzeb

Nauczyciele uczący

Rok szkolny
2019/20

Członkowie zespołu

Rok szkolny
2019/20

Odpowiedzialni nauczyciele

Zgodnie
z kalendarzem
imprez

Odpowiedzialni nauczyciele
Członkowie zespołu

Rok szkolny
2019/20

Opracował: Ks. Waldemar Pastuszak

