
 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego -  Przyrodniczego 2017/2018. 

 

 

 

1.Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach przedmiotowych. Wymiana    

doświadczeń dotyczących metod pracy z uczniem zdolnym. Przeprowadzenie pierwszego 

etapu konkursów: 

 

a)Chemia- Bianka Koterba, Agnieszka Trojańska, Michał Górecki, Szymon Maćko, 

Katarzyna Flegel, Elżbieta Konopka, Dominik Gunerka, Yunonah Piwowarczyk 

b)Biologia- Julia Gawron, Bianka Koterba 

c)Geografia- Emilia Woźnica, Dominik Ściborski, Julia Gawron, Górecki Michał, Piotr 

Koszela, Kaczyński Dawid 

d)Przyroda- Marta Orawska, Amelia Rutowska, Krzysztof Świętek, Zosia Kowalska, Kamil 

Legan, Karolina Kubik, Marcinek Wiktoria, Karolina Cieśla, Magdalena Kiełkowska,  

 

 

2.Prowadzenie zajęć dodatkowych – dla uczniów biorących udział w projekcie gimnazjalnym, 

oraz dla uczniów chcących wzbogacać swoją wiedzę, a także w zależności od potrzeb - 

organizacja zajęć wyrównawczych. 

3. Zorganizowanie Gminnego Festiwalu Nauki. 

4. Udział w projekcie unijnym „Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością” 

5.Przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas trzecich . 

6.Opracowanie wniosków do pracy dydaktycznej z uczniami na podstawie wyników 

egzaminu gimnazjalnego  z geografii, fizyki, chemii, biologii. 

7. Organizacja wewnątrzszkolnych konkursów przedmiotowych: 

 -Konkurs z informatyki – mistrz kodowania w Skreczu. 

 -Konkurs na najlepszy fotomontaż w Gimpie 

 - Konkurs na najlepszy mem o tematyce biologicznej – luty 

 - Konkurs fotograficzny  - piękno przyrody – flora Polski , zwiastuny wiosny- okolice marca/   

kwietnia/maja 

 - konkurs wiedzy ekologicznej (kwiecień) 

8. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego 

9. Założenie przyrodniczej ligi zadaniowej. 

10.Wyjazd uczniów na UAM do Poznaniu na Festiwal Science on Stage 

11.Wycieczka przedmiotowa z fizyki na UO. 

12.Zorganizowanie rodzinnego Rajdu Rowerowego 

13.Szkolna Wystawa Zwierząt z okazji Światowego Dnia Zwierząt-październik 

14.Wycieczki do Arboretum Bramy Morawskiej, Rezerwatu Łężczok, Szkółki kontenerowej 

w Nędzy-wiosna 2018 

15.Zbiórka baterii i nakrętek – współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Pietrowicach Wielkich 

16.Zbiórki makulatury- co najmniej 2 w roku szkolnym. 

17.Wspólnie z Samorządem Uczniowskim zbiórka karmy i przekazanie jej do Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt 

18.Zorganizowanie zajęć warsztatowych pt. „Laboratorium Talentów  Eureka” - październik. 

19.Lekcja przyrody na żywo „Ssaki”, „Gady” – październik, kwiecień 

20.Prowadzenie kalendarza ważnych i ciekawych świąt o tematyce biologicznej – 

zamieszczenie, w widocznym miejscu w klasie, informacji na ich temat  

21.Zachęcanie uczniów do lektury czasopism o tematyce przyrodniczej – cały rok 

22.Udział w szkoleniach w ramach WDN-u. 

23.Udział w konferencjach metodycznych i przekazywanie informacji z konferencji. 

 



 
 

 

 

 

 


