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PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 

GIMNAZJUM NR 5 – GIMNAZJUM MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO 

W ROKU SZKOLNYM  2018/2019 

  

Plan opracowany z uwzględnieniem: 

 Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019; 

 Raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018; 

 Wniosków sformułowanych na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018. 

 Wniosków z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego.  
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Zadanie Sposób realizacji Kryteria sukcesu 

Dążenie do podniesienia 

efektywności procesu 

dydaktycznego w klasach 

trzecich, w tym do uzyskania 

wysokich wyników 

egzaminów zewnętrznych 

 

 

 

 

➢ Systematyczne badanie i monitorowanie przyrostu wiedzy i umiejętności 

uczniów 

⎯ przeprowadzenie diagnoz wstępnych określających potencjał rozwojowy 

uczniów i umożliwiających właściwe zaplanowanie działań dydaktycznych na 

cały rok szkolny 

⎯ przeprowadzenie próbnych egzaminów w klasach III: określenie konkretnych 

problemów sprawiających uczniom największe trudności; opracowanie zadań 

wspierających kształcenie tych umiejętności uczniów, które okazały się ich 

słabszą stroną 

⎯ prowadzenie zajęć dodatkowych o charakterze powtórzeniowym służących 

przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego  

➢ Ewaluacja działań dydaktycznych w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego 

w 2018 r. – wdrożenie wniosków z analizy wyników egzaminów w roku 

szkolnym 2017/18  

 

• Utrzymanie lub podwyższenie 

poziomu wyników egzaminu 

gimnazjalnego uzyskanych w 

poprzednim roku  

 

• Maksymalne wykorzystanie potencjału 

rozwojowego każdego ucznia - 

indywidualny przyrost wiedzy                         

i umiejętności określony dodatnim 

wynikiem  EWD 

 

• Dobre przygotowanie uczniów do 

podjęcia dalszej nauki w szkole 

średniej 

Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i 

innowacyjność uczniów klas 

trzecich 

➢ Zorganizowanie zajęć rozwijających umiejętność twórczego rozwiązywania 

problemów 

➢ Organizacja pomocy rówieśniczej, w ramach której starsi uczniowie wspierają 

młodszych 

➢ Przygotowanie konkursów pokazujących kreatywność i innowacyjność uczniów 

 

• Uczniowie nabywają umiejętności 

twórczego myślenia i rozwiązywania 

problemów 

 

100 rocznica odzyskania 

niepodległości – wychowanie 

do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw 

uczniów w ramach „Roku dla 

Niepodległej” 

➢ Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, jego 

historii i języka ojczystego 

➢  Wzmacnianie  poczucia tożsamości narodowej, kształtowania postaw 

patriotycznychPodejmowanie działań edukacyjnych, kulturalnych i 

wychowawczych, które pogłębią wiedzę o naszych dziejach 

➢ Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych, a także dziedzictwa 

poprzednich pokoleń 

 

• Uczniowie znają tradycję i kulturę 

własnego narodu 

• Uczniowie mają poczucie dumy z 

bycia Polakiem 
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Kształcenie zawodowe oparte 

na ścisłej współpracy z 

pracodawcami. Prowadzenie 

doradztwa zawodowego - 

kontynuacja 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Organizowanie współpracy szkoły z pracodawcami, promocja szkolnictwa 

zawodowego 

➢ Organizowanie wycieczek oraz konkursów zawodoznawczych 

➢ Indywidualne rozmowy z uczniami, zajęcia w klasach i spotkania z ich 

rodzicami w celu dostarczenia informacji na temat: rodzajów szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego, rynku pracy, możliwości wykorzystania posiadanych 

uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy 

➢ Współpraca ze szkołami średnimi i branżowymi, organizacja warsztatów o 

charakterze zawodowym na terenie gimnazjum 

➢ Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego kierunku kształcenia w szkole średniej 

bądź branżowej 

➢ Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (Centrum Doradztwa Zawodowego 

dla Młodzieży, poradnie psychologiczno-pedagogiczne) 

• Uczniowie i ich rodzice zdobywają 

informacje na temat oferty 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego, z 

naciskiem na szkolnictwo zawodowe 

• Przygotowanie uczniów do wyboru 

kierunku kształcenia i przyszłej pracy 

zawodowej 

 

 

 

 

 

Dążenie do wzrostu 

aktywności uczniów w 

procesie dydaktycznym 

poprzez doskonalenie 

stosowanych metod pracy 

 

➢ Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających twórcze 

myślenie i pasje uczniów, realizowanie projektów edukacyjnych, organizowanie 

wycieczek dydaktycznych, zielonych szkół oraz wyjść do teatru, na wystawy, do 

muzeów itp. 

➢ Stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mają wpływ na wybór tematyki zajęć, 

metod pracy na lekcji, ustalania terminów sprawdzianów, sposobu oceniania itp. 

➢ Zwiększenie częstotliwości stosowania formy pracy w grupie i w parach 

➢ Stosowanie różnorodnych metod umożliwiających uczniom wzajemne 

korzystanie ze swojej wiedzy i umiejętności („stoliki eksperckie”, gry 

dydaktyczne, dyskusje i debaty) 

➢ Odwoływanie się podczas lekcji do pozaszkolnych doświadczeń uczniów  

➢ Uświadomienie uczniom związku pomiędzy sukcesem edukacyjnym                         

a poszerzeniem możliwości życiowych i szans na satysfakcjonujące odnalezienie 

się na rynku pracy 

➢ Uczniowie znają i rozumieją cele        

uczenia się 

➢ Uczniowie dostrzegają związek 

między treściami przedmiotowymi 

poznawanymi w szkole a ich życiem  

➢ Uczniowie czują się odpowiedzialni           

za własny rozwój i aktywnie 

uczestniczą  w procesie dydaktycznym  

➢ Uczniowie wzajemnie korzystają ze 

swojej wiedzy i umiejętności oraz 

nabywają umiejętność pracy 

zespołowej 
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Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych uczniów i 

nauczycieli. Bezpieczne i 

odpowiedzialne korzystanie z 

zasobów dostępnych w sieci 

 

➢ Zdobycie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych  

➢  Budowanie kompetencji uczniów w obszarze bezpiecznego i odpowiedzialnego 

wykorzystania zasobów Internetu. 

➢ Rozwijanie kompetencji  informatycznych młodzieży: nauka kodowania, 

uczestnictwo w kole informatycznym, nabycie umiejętności wykorzystania TIK 

do własnej twórczości, zabawy, efektywnego sposobu własnej nauki, 

wykorzystanie TIK w zachęcaniu uczniów do czytania, np. poprzez realizacje 

zadań na platformie edukacyjnej, realizacja projektu Erasmus+ 

➢ Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

➢ Poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w obszarze atrakcyjnego 

wykorzystania zasobów  Internetu. 

➢ Zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej w oparciu o zasoby Internetu, z uwzględnieniem aplikacji online. 
 

➢ prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce cyberprzemocy  

i bezpieczeństwie w Internecie 
 

➢ warsztaty z psychologiem i pedagogiem szkolnym 

 

• Uczniowie są przygotowani do życia 

w społeczeństwie informacyjnym 

• Rozwój kompetencji cyfrowych wśród 

uczniów i nauczycieli 

• Uczniowie i nauczyciele wiedzą, jak 

bezpiecznie korzystać z zasobów 

internetowych 

• Uczniowie znają zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu, portali 
społecznościowych. 

• Uczniowie znają zjawisko 

cyberprzemocy i jej unikają. 
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Kontynuowanie działań 

prozdrowotnych i 

proekologicznych  

 

⎯ Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych rozwijających świadomość 

ekologiczną uczniów 

⎯ Zaangażowanie uczniów w praktyczne działania proekologiczne,  

np. segregacja surowców wtórnych, akcja sprzątania świata 

⎯ Realizacja działań wg. planu pracy Szkoły Promującej Zdrowie 

⎯ Kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi proekologiczny                          

i prozdrowotny sposób życia, np. Lasy państwowe, Uniwersytet Przyrodniczy 

 Wzrost świadomości zagrożeń  

cywilizacyjnych  

 Znajomość zasad zdrowego stylu życia 

 Nabycie przez uczniów właściwych 

nawyków żywieniowych 

 Wzrost aktywności społecznej uczniów 

Podniesienie jakości edukacji 

matematycznej, przyrodniczej  ⎯ Kontynuacja zajęć fakultatywnych prezentujących zastosowanie umiejętności 

matematycznych do rozwiązywania problemów w życiu codziennym 

⎯ Przeprowadzenie szkolnych i międzyszkolnych konkursów popularyzujących 

wiedzę matematyczną, przyrodniczą  

⎯ Realizacja zajęć w ramach pracowni projektowych Klubu Gimnazjalisty„Piątka” 

 

 Rozwój kompetencji kluczowych: 

kompetencji matematycznych, 

informatycznych  i podstawowych 

kompetencji naukowo –technicznych        

 Nabycie umiejętności stosowania wiedzy 

matematycznej i myślenia naukowego        

do rozwiązywania problemów w życiu 

codziennym  

Utrzymanie wysokiego 

poziomu kompetencji 

humanistycznych 

⎯ Rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań humanistycznych uczniów w 

ramach zajęć pozalekcyjnych  

⎯ Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i tematycznych w 

zakresie edukacji humanistycznej  

⎯ Wykorzystanie tekstów kultury do praktycznej nauki języka obcego;  

⎯ Kształtowanie twórczej postawy u uczniów, inspirowanie młodzieży do zadań 

twórczych w zakresie edukacji humanistycznej 

 

 Rozwój talentów i zainteresowań uczniów 

 Doskonalenie kluczowych kompetencji 

humanistycznych 
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Wzmacnianie wychowawczej 

roli szkoły 

⎯ Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, 
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla 

innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura 

osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz 

do pracy zespołowej.  

⎯ Skuteczne kształtowanie postaw odpowiedzialności i dążenia do samorozwoju.  

⎯ Angażowanie się w pozalekcyjną działalność szkoły, co pozwala na właściwe 

zagospodarowanie czasu wolnego 

 

 Kształtowanie postaw i respektowanie 

norm społecznych tak, aby wspólnie z 
uczniami i rodzicami analizować 

podejmowane działania wychowawcze i 

profilaktyczne, w tym mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie 
właściwych zachowań, a także ocenianie 

ich skuteczności oraz, w razie potrzeby, 

modyfikowanie 

Stosowanie oceniania 

kształtującego 

⎯ Indywidualizacja procesu dydaktycznego adekwatnie do potrzeb rozwojowych  

uczniów 

⎯ Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów  

⎯ Opracowanie i realizacja planów działań wspierających oraz indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych 

⎯ Dostosowanie procesu nauczania i wymagań edukacyjnych do specjalnych 

potrzeb uczniów 

⎯ Motywowanie uczniów osiągających przeciętne wyniki w nauce do 

zwiększonego wysiłku, wspieranie ich, rozbudzanie ich aspiracji edukacyjnych i 

zainteresowań poznawczych  

⎯ Położenie nacisku na wzrost poczucia wartości i budowanie wiary we własne 

siły 

 Uzyskanie adekwatnych do 

możliwości wyników edukacyjnych – 

pełne wykorzystanie potencjału 

rozwojowego 

 Osiąganie przez uczniów z trudnościami 

edukacyjnymi sukcesu szkolnego w 

postaci lub ukończenia szkoły 

 Skuteczne przeciwdziałanie nawarstwianiu 

się zaburzeń - nakładaniu się zaburzeń 

pierwotnych na zaburzenia wtórne w 

sferze emocjonalno-społecznej  

 Pozytywny obraz własnej osoby, wzrost 

poczucia wartości  

Wspieranie, rozwijanie                 

i rozbudzanie zainteresowań 

poznawczych uczniów  

⎯ Indywidualne przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych i tematycznych, w tym motywowanie do udziału w konkursach 

również uczniów osiągających przeciętne wyniki  nauczania      

• Liczny udział uczniów w konkursach 

przedmiotowych i tematycznych  
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⎯ stosowanie metody tutoringu w pracy z uczniami o szczególnych uzdolnieniach 

⎯ współpraca z uczelniami wyższymi oraz instytucjami kultury w celu realizacji 

projektów edukacyjnych i poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych, m. in. z 

Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym, z Instytutem Matematyki Politechniki 

Poznańskiej, Wydziałem Fizyki UAM, z Wydziałem Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa UAM, z Instytutem Filozofii UAM, z Centrum Sztuki Dziecka, 

z kinem Muza i Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty,  z Telewizją WTK, z 

Interaktywnym Centrum Ostrowa Tumskiego ( ICHOT) Brama Poznania 

⎯ stworzenie bogatej i zróżnicowanej oferty zajęć pozalekcyjnych 

odpowiadających na potrzeby i zainteresowania uczniów, m.in. w ramach Klubu 

Gimnazjalisty „Piątka” oraz kół zainteresowań 

⎯ umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze zarówno w roli 
świadomego odbiorcy, jak i w roli twórcy  

 praktyczne zajęcia z edukacji filmowej, teatralnej, medialnej i muzealnej 

 udział w życiu kulturalnym Poznania, korzystanie z oferty kulturalnej                       

i edukacyjnej 

 wyjścia do teatru (raz w miesiącu) w ramach koła „Popkulturalne 

rozmowy ” 

⎯ poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych służących rozwojowi                  

uczniów oraz kontynuacja działań podejmowanych w tym zakresie wcześniej 

⎯ udział w projektach zewnętrznych 

 Indywidualne sukcesy uczniów                   

w konkursach 

 

 Rozwój uzdolnień i talentów uczniów  
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Doskonalenie form i metod      

w nauczaniu języków obcych 

 

⎯ realizacja nauczania języka angielskiego z podziałem uczniów na grupy o 

różnym poziomie zaawansowania w zależności od stopnia znajomości 

języka  

⎯ realizacja poszerzonej nauki języka angielskiego  

⎯ organizowanie imprez przybliżających znajomość kultury różnych narodów  

⎯ wykorzystanie tekstów kultury masowej do praktycznej nauki języków 

obcych 

⎯ uczestnictwo w międzynarodowych projektach, współpraca ze szkołami z 

zagranicy, międzynarodowe wymiany uczniów 

 Wysoki poziom sprawności komunikacyjnej 

uczniów  

 Świadomość różnic kulturowych, postawa 

otwartości i poszanowania dla odmienności 

kulturowej   

 Rozwój świadomości kulturalnej – poznanie 

dziedzictwa i współczesnej kultury 

europejskiej 

 Wykorzystanie umiejętności językowych      

w praktyce 

 

 

 
Opracowanie: Dagmara Lewandowska, Jadwiga Jasińska 

 


