
PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO MATEMATYKI  

 

L.P. 
Nazwisko i imię 

nauczyciela 

Zrealizowane zadania  Podpis 

1.  Dorota Karteczka ✓ analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego 

✓ analiza egzaminu gimnazjalnego sierpień wrzesień 

✓ prowadzenie zajęć dodatkowych dla maturzystów 

✓ opiekun spółdzielni uczniowskiej  

✓ organizacja i prowadzenie kiermaszu podręczników 

✓ opiekun sklepiku uczniowskiego w ramach spółdzielni uczniowskiej 

✓ praca jako egzaminator egzaminu maturalnego,  

✓ przygotowanie i sprzedaż gazetki szkolnej dla rodziców 

✓ promocja szkoły poprzez gazetkę 

✓ pomoc w przygotowaniu prezentów dla dzieci z Domu Dziecka 

✓ Uczestnictwo w działalności związanej z promocją Szkoły (pomoc w organizacji Targów Pracy i 

Edukacji)  

✓ Prowadzenie działalności związanej z innowacja pedagogiczną „Młodzi przedsiębiorcy”, 

 

2.  Ewelina Mikos ✓ prowadzenia zajęć dodatkowych dla klas maturalnych 

✓ pomoc w przygotowaniu prezentów dla dzieci z Domu Dziecka 

✓ przeprowadzenie próbnej matury rozszerzonej dla uczniów klas maturalnych 

✓ praca w zespole ds. diagnozy i ewaluacji wewnątrzszkolnej, 

✓ zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla klasy 4inf  

✓ przygotowanie Pikniku Chemicznego 

✓ praca jako egzaminator egzaminu maturalnego 

✓ zorganizowanie spotkania młodzieży z onkologiem dotyczącego profilaktyki chorób nowotworowych 

✓ analiza wyników matury klas 4gr, 3e, 3c 

✓ analiza wyników  diagnozy na wstępie dla klas pierwszych 

✓ pomoc przy promocji szkoły 

 

3.  Magdalena Strumińska ✓ kontynuacja innowacji pedagogicznej „ Młodzi przedsiębiorcy” 

✓ opiekun Spółdzielni Uczniowskiej 

✓ opiekun sklepiku uczniowskiego w ramach spółdzielni uczniowskiej 

 



✓ organizacja i prowadzenie kiermaszu podręczników 

✓ przygotowanie i sprzedaż gazetki szkolnej dla rodziców 

✓ prowadzenie zajęć dodatkowych dla klas maturalnych 

✓ prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla klas II f liceum ogólnokształcącego 

✓ badanie wyników nauczania 

• praca jako egzaminator egzaminu maturalnego,  

• analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki 

• uczestnictwo w działalności związanej z promocją Szkoły  

• pomoc w przygotowaniu prezentów dla dzieci z Domu Dziecka 

• administrowanie dziennika elektronicznego 

• praca w zespole ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej 

• udział w szkoleniach OKE 

4.  Katarzyna Kaczmarzyk  ✓ prowadzenia zajęć dodatkowych dla klas maturalnych (kl IV eln) 

✓ podsumowanie  wyników próbnego  egzaminu maturalnego w Technikum 

✓ organizacja Pikniku Chemicznego czerwiec 2018 

✓ udział w szkoleniach OKE 

✓ przeprowadzenie  próbnej matury rozszerzonej dla uczniów klasy maturalnej 

✓ promocja szkoły poprzez organizację Pikniku Chemicznego 

✓ pomoc w aktualizacji Statutu Szkoły 

✓ opracowanie działań naprawczych po egzaminie maturalnym 

✓ udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach metodycznych, warsztatach 

✓ przeprowadzenie konkursu matematycznego Kangur (osobny harmonogram) 

✓ praca jako egzaminator egzaminu maturalnego, 

 

5.  Iwona Kutek ✓ funkcja ABI 

✓ prowadzenia zajęć dodatkowych dla klas maturalnych przygotowujących do matury rozszerzonej, 

✓ prowadzenia zajęć wyrównawczych dla klas pierwszych i drugich, 

✓ przeprowadzenie  próbnej matury rozszerzonej dla uczniów klasy maturalnej 

✓ udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach metodycznych, warsztatach 

oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i materiałami szkoleniowymi z pozostałymi członkami zespołu  

✓ udział w szkoleniach OKE  

✓ praca w komisji rekrutacyjnej 

✓ organizacja pomocy  dla dzieci z Domu Dziecka 

 



✓ analiza wyników egzaminu maturalnego w technikum i sporządzenie prezentacji podsumowującej 

wyniki  egzaminu maturalnego 

✓ praca jako egzaminator egzaminu maturalnego,  

✓ organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Archimedes 

6.  Tomasz Piwowarski ✓ diagnoza umiejętności uczniów w formie testów poziomujących, analiza ich wyników i wnioski do 

dalszej pracy 

✓ organizacja próbnych pisemnych egzaminów maturalnych z matematyki  na poziomie rozszerzonym 

✓ pomoc w organizacji Jubileuszu Szkoły 

✓ aktualizacja informacji dotyczących pracy zespołu na stronie internetowej szkoły 

✓ udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach metodycznych, warsztatach 

oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i materiałami szkoleniowymi z pozostałymi członkami zespołu  

✓ udział w szkoleniach OKE  

✓ prowadzenie zajęć dodatkowych dla klas 3 B, 3 e ( dwie godziny w tygodniu)  

✓ analiza wyników  egzaminu maturalnego w liceum 

✓ skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska 

✓ zorganizowanie wyjazdu integracyjnego z okazji Dnia Nauczyciela 

✓ organizacja i przeprowadzenie konkursu Kangur 

✓ organizacja i przeprowadzenie konkursu Pangen 

✓ przeprowadzenie  próbnej matury rozszerzonej dla uczniów klasy maturalnej 

✓ praca jako egzaminator egzaminu maturalnego 

✓ przeprowadzenie lekcji otwartej  II semestr 

✓ praca w zespole ewaluacji  

✓ praca w zespole aktualizacji Statutu Szkoły 

 

 

I Działania dydaktyczne zespołu przedmiotowego zaplanowane w danym roku szkolnym. 

l.p Rodzaj działania Termin  Osoby odpowiedzialne 

1 Aktualizacja WSO sierpień Tomasz Piwowarski 

2 Analiza i ewaluacja egzaminów zewnętrznych 

(gimnazjalnych, maturalnych, zawodowych) 

 

 

 

 

  

 

 



Matura  ( CKE) : 

• Liceum 

• Technikum 

• Gimnazjum 

 

wrzesień 

 

Tomasz Piwowarski 

Iwona Kutek 

Magdalena Strumińska 

 

3 Organizacja egzaminów próbnych (gimnazjalnych, 

maturalnych, zawodowych) 

listopad Cały zespół 

4 Analiza i ewaluacja próbnych egzaminów 

zewnętrznych (gimnazjalnych, maturalnych, 

zawodowych) 

Matura  ( Operon ) : 

• Liceum 

• Technikum 

• Gimnazjum 

Prezentacja wyników maturalnych 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

Ewelina Mikos  

Katarzyna Kaczmarzyk 

Dorota karteczka 

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych ( propozycje organizowanych konkursów).  

l.p Nazwa konkursu. Organizator.(ujęte w planie 

pracy szkoły lub dodatkowe) 

Osoba odpowiedzialna termin Ilość uczestników Sukcesy uczniów 

(na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, 

krajowym) 

1 Multites ( Gimnazjum) 

 

( Gimnazjum, Liceum) 

 

Magdalena Strumińska 

Ewelina Mikos 

Dorota Karteczka 

 

październik  

 

 

 

 



2 Małopolski Konkurs Matematyczny 

Gimnazjum 

 

Magdalena Strumińska 

Dorota Karteczka 

listopad 

 

 

 

 

3 Eliminacje  konkursu matematycznego 

Kangur  

Katarzyna Kaczmarzyk 

Tomasz Piwowarski 

Ewelina Mikos 

marzec 

 

 

              

 

4  

Olimpiada Matematyczna 

( Gimnazjum) 

 

Magdalena Strumińska 

Dorota Karteczka 

wrzesień 

 

 

 

 

 

5. Olimpiada Wiedzy Archimedes  

Iwona Kutek 

 

listopad 

 

 

 

 

6. Pangea Tomasz Piwowarski 

 

marzec   

 

2. Organizacja wycieczek przedmiotowych (wyjazdów, prelekcji, spotkań i innych) realizujących podstawę przedmiotową. 

l.p Rodzaj organizacji Osoba odpowiedzialna termin Ilość uczestników 

(lub klasy) 

Realizacja podstawy przedmiotowej 

(przedmioty + zakres) 

1. 

 

Matematyczne czwartki na UJ Tomasz Piwowarski    

2.      

 

II. Działania promocyjne szkoły (podjęte przez zespół przedmiotowy) 

Lp.  Rodzaj działania Podjęte działania Osoby odpowiedzialne 



1 Uczestnictwo w działalności związanej z promocją 

Szkoły (pomoc w organizacji Targów Pracy  

i Edukacji)  

 Dorota Karteczka 

2 Przygotowanie Pikniku Chemicznego 

 

 Ewelina Mikos 

Katarzyna Kaczmarzyk 

3. Pomoc w organizacji Jubileuszu Szkoły 

 

 Tomasz Piwowarski 

4. 

 

Współpraca z Gimnazjum w Rajsku  Tomasz Piwowarski 

5. Współpraca z Domem Dziecka  Iwona Kutek 

 

III.  Podnoszenie kwalifikacji członków zespołu. 

1. Szkolenia nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN). 

l.p Nazwa szkolenia Osoba prowadząca termin Uczestnicy szkolenia 

1 Lekcje koleżeńskie  II semstr Ewelina Mikos, Katarzyna Kaczmarzyk 

2 Lekcje Koleżeńskie  II semestr Iwona Kutek , Tomasz Piwowarski 

3 Lekcje Koleżeńskie  II semestr Magdalena Strumińska, Dorota Karteczka 

4 Analiza wyników próbnego egzaminu 

z matematyki 

 luty 2018 Członkowie SZP z Matematyki 

5 Uczeń ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na lekcjach matematyki 

 2017/2018 
(dokładny termin  

po zebraniu grupy 

szkoleniowej 

Tomasz Piwowarski 

Iwona Kutek 

     

     

 



2. Szkolenie nauczycieli w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach metodycznych, warsztatach itp. 

l.p Nazwa formy doskonalenia zawodowego termin Uczestnicy szkolenia 

1 Udział w konferencjach i warsztatach organizowanych przez Doradcę 

Metodycznego 

Wg oddzielnego 

harmonogramu 

Cała komisja 

2. Szkolenia w OKE w ramach egzaminu maturalnego Wg oddzielnego 

harmonogramu 

Cała komisja 

3. Szkolenia RP Wg oddzielnego 

harmonogramu 

Cała komisja 

 

 

 

 

 

 

3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji 

l.p Nazwa formy doskonalenia .  Imię i nazwisko nauczyciela Termin 

 

4. Prowadzenie i udział w lekcjach otwartych ujętych w planie pracy szkoły oraz dodatkowych. 

l.p Osoba prowadząca lekcje otwartą Temat lekcji termin klasa  

2. Tomasz Piwowarski      

 

 



5. Awans zawodowy członków zespołu przedmiotowego (zakończony w danym roku szkolnym lub trwający) 

l.p Imię i nazwisko  termin 

1    

 

 

 

 

 

IV.  Dodatkowa działalność członków zespołu przedmiotowego 

1. Współpraca między przedmiotowa. 

l.p Rodzaj współpracy między przedmiotowej / 

zakres współpracy 

Osoba odpowiedzialna Data lub 

czas trwania 

1 Lekcje otwarte  Tomasz Piwowarski, Urszula Przybytek, Joanna Kozub-Jarczyńska II semstr 

 

2. Praca członków zespołu przedmiotowego w zespołach zadaniowych (ewaluacja, rekrutacja, promocja itp.) 

l.p Zespół zadaniowy Imię i nazwisko Zakres prowadzonych  działań 

1 Ewaluacja, rekrutacja Dorota Karteczka  

2 Ewaluacja Katarzyna Kaczmarzyk 

Ewelina Mikos 

Magdalena Strumińska 

 

 

przygotowanie sprawozdania z ewaluacji wewnętrznej 

3 Promocja szkoły Katarzyna Kaczmarzyk 

Ewelina Mikos 

Organizacja: Targów Edukacyjnych dla gimnazjów, Dni otwartych 

4. Promocja Szkoły 

 

Magdalena Strumińska pomoc w organizacji Targów Pracy i Edukacji, zorganizowanie 

stanowiska na Targach  Edukacji w Gminnym Gimnazjum w Zaborzu, 



zorganizowanie Drzwi Otwartych Szkoły 

5. Rekrutacja Iwona Kutek  

6. Rekrutacja  Katarzyna Kaczmarzyk  

 

 

 

 

3. Prowadzenie  kół zainteresowań  

l.p Rodzaj zajęć Osoba prowadząca Ilość 

uczniów 

Cele działalności koła 

 

4. Innowacje i  realizacja projektów. 

l.p Rodzaj innowacji/Nazwa projektu Osoba odpowiedzialna Klasy (w jakich   wprowadzona zostanie 

innowacje lub projekt) lub ilość uczniów, 

którzy zostaną objęci projektem 

Zakres innowacji/ projektu 

1 Młodzi przedsiębiorcy Dorota Karteczka  

Magdalena Strumińska 

Klasy menadżerskie Prowadzenie spółdzielni uczniowskiej 

2     

5.Współpraca z instytucjami  

l.p Instytucja   Odpowiedzialny Cele współpracy 

1 Współpraca między Gimnazjum w Rajsku Tomasz Piwowarski Promocja szkoły 

2 Współpraca z Domem Dziecka Iwona Kutek Promocja szkoły 

 

 


