
 

PLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

L. p.  Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

 
1.  

 
Opracowanie planu pracy 
zespołu przedmiotowego 
edukacji wczesnoszkolnej.  
 

 
-Plan pracy Zespołu. 

 
26.09.2021 

 
Ewa Sepioło 

 
2.  

 
Pomoc dla uczniów ze 
szczególnymi potrzebami.  

 
- Obserwacja dzieci przez nauczycieli. Analiza diagnozy pierwszoklasistów. Rozmowa z 
logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym na temat specjalnych potrzeb dzieci oraz 
możliwych form pomocy. Przedstawienie na spotkaniu zespołu form pomocy 
zorganizowanych przez szkołę (zajęcia z psychologiem, terapia logopedyczna) lub 
nauczycieli (zajęcia wyrównawcze, spotkania z psychologiem na lekcji, inne dodatkowe).  
 
-Permanentne poszukiwanie nowych metod, form pracy, pomocy dydaktycznych do pracy 
z uczniami potrzebującymi szczególnej pomocy (dokształcanie nauczycieli) i dzielenie się 
doświadczeniami.  
 
-Rozmowa z rodzicami na temat stanu zdrowia uczniów i sposobu reagowania w razie 
zaostrzenia choroby; poinformowanie wszystkich nauczycieli (zespołów edukacyjnych) 
o schorzeniu ucznia. 
 

 
IX , X 2021 
 
cały rok szkolny 
 
 
 
 
cały rok  
 
 
 
pierwsze 
spotkanie z 
rodzicami 

 
wszyscy nauczyciele, 
logopeda, pedagog, 
psycholog szkolny,  
 
 
 
 
nauczyciele  
 
 
 
wychowawcy  
 

 
3.  

 
Dokształcanie się 
nauczycieli.  

 
-Udział w szkoleniowych i analitycznych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  
 
-Udział w warsztatach metodycznych: 
- szkolenia stacjonarne 
- webinary Nowej Ery 
-Dzielenie się wiedzą zdobytą na warsztatach.  
- Samodokształcanie.   

 
według 
kalendarza RP,  
ODN lub 
wydawnictw, 
głównie Nowej 
Ery 
 
 

 
wszyscy nauczyciele 
 
 
Ewa Sepioło 
 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 

     



 

4.  Organizowanie i udział w 
konkursach i zawodach.  

- Organizowanie konkursów klasowych i miedzy klasowych:   
- konkurs pięknego pisania w klasach pierwszych,  
 
- konkurs ortograficzny w klasie drugiej i trzecich (międzyklasowy) 
 
-Przygotowanie dzieci i udział w konkursach wiedzy, umiejętności i zawodach sportowych 
na szczeblu szkolnym, rejonowym i powiatowym.  
 
 
 
-Udział uczniów klasy drugiej/trzeciej w konkursie „Kangur Matematyczny”.  
 

 
Kwiecień / maj 
 
maj 
 
według 
harmonogramu 
konkursów 
i zawodów 
 
marzec 2022 

 
wychowawcy 
poszczególnych klas  
Ewa Sepioło 

5. Organizacja i udział 
w imprezach 
środowiskowych i 
kulturalnych 

- Dzień Chłopaka 
-wigilie klasowe 
- Dzień Babci  
- Dzień Matki 
 
- Wyjazd do kina i na przedstawienie teatralne 

wrzesień 2021 
grudzień 2021 
styczeń 2022 
maj 2022 
 
jesień 2021 

 
wychowawcy klas I - 
III 
 

 
6. 

 
Sprawozdanie z pracy 
zespołu za rok  
 szkolny 2021/2022  
 

 
-Sporządzenie i przedstawienie sprawozdania z całorocznej pracy Zespołu.  

 
czerwiec 2022 

 
Ewa Sepioło 

 

Członkowie zespołu:                                                                                                                                                                                          przewodniczący zespołu 

………………………………….                                                                                                                                                                                      ………………………………… 

…………………………………. 

………………………………... 

………………………………… 


