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PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 W POZNANIU 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

Plan opracowany został w oparciu o 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, 

 Koncepcję pracy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Poznaniu  

 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 

 Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2016/2017 

Zadanie  Sposób realizacji  Kryteria sukcesu 

Wdrożenie nowej podstawy 

programowej ośmioletniej 

szkoły podstawowej  

w klasach I, IV i VII  

 Opracowanie planów pracy zgodnych z nową podstawą programową 

kształcenia ogólnego w ośmioletniej szkole podstawowej 

 Zapoznanie uczniów i rodziców  z programami nauczania oraz wymaganiami 

edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej  

 Realizacja zadań dydaktycznych adekwatnie do celów określonych w nowej 

podstawie programowej, zgodnie z wybranym programem nauczania  

i własnym planem pracy 

 Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych z zakresu 

wdrażania nowej podstawy programowej, samokształcenie nauczycieli 

 

Uczniowie nabywają wiedzę  

i umiejętności określone w nowej 

podstawie programowej  
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 Zapoznanie się przez nauczycieli z informatorem CKE dotyczącym egzaminu 

ósmoklasisty, wprowadzenie nowych typów zadań do realizacji  

na poszczególnych przedmiotach, prowadzenie systematycznych diagnoz 

przedmiotowych z uwzględnieniem nowych typów zadań egzaminacyjnych 

 Opracowanie w zespołach dydaktycznych działań na rzecz korelacji 

międzyprzedmiotowej w klasach V, VI i VII w celu zapobiegania negatywnym 

skutkom zmiany podstawy programowej w trakcie trwania edukacji szkolnej 

 Dostosowanie bazy lokalowej do zalecanych warunków realizacji podstawy 

programowej  

 Dokonywanie przez nauczycieli ewaluacji własnej pracy, monitorowanie 

realizacji nowej podstawy programowej, ocenianie przydatności 

wykorzystywanych narzędzi dydaktycznych 

 Przeprowadzenie wewnętrznych sprawdzianów kompetencji na koniec 3. i 6. 

klasy  

Podniesienie jakości edukacji 

matematycznej i przyrodniczej  

 Poszukiwanie i stosowanie skutecznych metod nauczania  

 Położenie nacisku na stosowanie metody laboratoryjnej  

w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 

 Prowadzenie zajęć prezentujących zastosowanie umiejętności 

matematycznych do rozwiązywania problemów w życiu codziennym,  

np. w sporcie  

 Wdrażanie metody projektu, wykorzystanie gier dydaktycznych, 

upowszechnienie form pracy zespołowej 

 Stosowanie różnorodnych metod dydaktycznych dostosowanych  

do potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualizacja procesu nauczania   

 

Rozwój kompetencji kluczowych: 

kompetencji matematycznych                             

i podstawowych kompetencji 

naukowo–technicznych        

 

Uczniowie nabywają umiejętności 

stosowania wiedzy matematycznej  

i myślenia naukowego  

do rozwiązywania problemów  

w życiu codziennym  

Uczniowie rozwijają uzdolnienia 

matematyczne i zainteresowania 
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 Przygotowanie uczniów do konkursów popularyzujących wiedzę 

matematyczną i przyrodniczą  

 

 Przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora na zajęcia rozwijające 

uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych  

i przyrodniczych  

 

 Kontynuacja programu „Lepsza szkoła” z matematyki  

 

 Realizacja zajęć rozwijających w ramach kół zainteresowań, zajęć 

wspierających i wyrównawczych 

 

 Korzystanie z zasobów zewnętrznych w celu rozbudzenia zainteresowań 

uczniów (np. zajęcia w Laboratorium wyobraźni w Poznańskim parku 

naukowo-technicznym, Noc Naukowców, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki)  

 

 Kontynuacja działań prozdrowotnych i proekologicznych: 

 Realizacja działań wg. planu pracy Szkoły Promującej Zdrowie  

 Zaangażowanie uczniów w praktyczne działania proekologiczne,  

np segregacja surowców wtórnych, akcja sprzątania świata 

 Kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi 

proekologiczny i prozdrowotny sposób życia (np. Lasy państwowe, 

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania) 

poznawcze w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych  

 

Uczniowie odnoszą sukcesy  

w konkursach przedmiotowych  

i tematycznych  

 

 

Uczniowie znają i stosują zasady 

zdrowego stylu życia  

 

Podniesienie jakości edukacji 

humanistycznej  

 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży – twórcza kontynuacja działań podejmowanych  

w ubiegłych latach  

 

 Wprowadzanie uczniów w świadome uczestnictwo w kulturze: pokazy filmów, 

 

Wzrost czytelnictwa 

 

Uczniowie licznie uczestniczą  

w konkursach i osiągają sukcesy  
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spektakle teatralne, zajęcia muzealne, wystawy, koncerty itp.  

 

 Poszerzanie wiedzy o historii i współczesności miasta, regionu, kraju –

kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, edukacja 

demokratyczna, krzewienie patriotyzmu lokalnego (aplikowanie w konkursie 

na Wielkopolską Szkołę Roku)  

 

 Inspirowanie uczniów do własnej twórczości literackiej, plastycznej, 

muzycznej, filmowej   
 

 Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i tematycznych  

w zakresie edukacji humanistycznej  

 

 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań humanistycznych uczniów w ramach 

zajęć pozalekcyjnych  

 

 Wykorzystanie tekstów kultury do praktycznej nauki języka obcego; 

wdrożenie nauczania multisensorycznego  w nauce języka obcego 

 

 

 

Rozwój talentów i zainteresowań 

uczniów 

 

Rozwój kompetencji kluczowych: 

porozumiewania się w języku 

ojczystym i w języku obcym; 

świadomość i ekspresja kulturalna, 

kompetencje społeczne  

i obywatelskie 

Podniesienie jakości edukacji 

informatycznej  

 

 Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesny sprzęt audiowizualny  

i informatyczny 

 

 Upowszechnienie podstaw programowania  

 

 Prowadzenie zajęć koła informatycznego  

 

 Inspirowanie uczniów do wykorzystania TiK do własnej twórczości  

(np. realizacja materiałów audiowizualnych, tworzenie prac plastycznych  

 

Uczniowie potrafią krytycznie 

wykorzystywać technologię 

społeczeństwa informacyjnego (TSI)  

w nauce, rozrywce  

i porozumiewaniu się 

 

Uczniowie potrafią odpowiedzialnie 

 i bezpieczne korzystać z Internetu  

i mediów społecznościowych 
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z wykorzystaniem technologii informatycznej) 

 

 Położenie nacisku na sprawne posługiwanie się technologią informacyjną  

w celu pozyskiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji w ramach 

nauki własnej uczniów 

 

 

 Położenie nacisku na odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych i bezpieczeństwo w Internecie poprzez zorganizowanie 

zajęć profilaktycznych dotyczących wskazanych zagadnień 

 

 Kształcenie umiejętności krytycznego myślenia i krytycznego odbioru 

komunikatów  

 

 

Uczniowie rozwijają umiejętność 

precyzyjnego formułowania myśli 

oraz rozwiązywania problemów  

w sposób algorytmiczny 

Uczniowie stają się świadomymi  

i krytycznymi odbiorcami treści 

zamieszczanych w mediach różnego 

typu  

 

Rozwój kompetencji kluczowej – 

kompetencji informatycznej  

Kontynuowanie działań w 

zakresie wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa 

zawodowego; wprowadzenie 

doradztwa zawodowego  

do klasy VII 

       

 Realizacja programu zawierającego informacje o zawodach, kwalifikacjach  

i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych   

z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi 

 

 Wspieranie uczniów w samopoznaniu i kształtowaniu właściwej samooceny, 

na bazie której uczeń będzie kierował własnym rozwojem zawodowym 

 

 Położenie nacisku na rozwój kompetencji społecznych i kształtowanie postaw 

wobec pracy, w tym rozwój takich cech, jak uczciwość, sumienność, 

systematyczność 

 

Uczniowie są przygotowani  

do wyboru szkoły 

ponadpodstawowej zgodnie  

z własnymi predyspozycjami, 

zainteresowaniami i uzdolnieniami, 

podejmują trafne decyzje 

edukacyjne  

 

Uczniowie są przygotowani  

do radzenia sobie ze zmianami  

we współczesnym świecie    

Podnoszenie jakości edukacji 
 

 Diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,  

w tym uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także z dysleksją, 

 

Każde dziecko zgodnie  

z indywidualnymi potrzebami 



6 
 

włączającej nadpobudliwością, chorobami przewlekłymi oraz pochodzących ze środowisk 

marginalizowanych i zaniedbanych oraz uczniów z mniejszości narodowych, 

imigrantów, kształcących się na pewnym etapie poza granicami kraju itp.  

 

 Identyfikacja barier uniemożliwiających pełne uczestnictwo w procesie 

edukacyjnym uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podjęcie 

działań na rzecz zniesienia tych barier 

 

 Organizowanie odpowiedniego wsparcia uwzględniającego indywidualne 

potrzeby dzieci 

 Prowadzenie zajęć wyrównawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, 

rewalidacyjnych, logopedycznych   

 Elastyczne podejście do nauczania w zakresie treści programowych  

i metod pracy, indywidualizacja procesu nauczania  

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych i oceniania postępów ucznia  

w kierunku motywacji i wspierania jego rozwoju 

 Tworzenie i realizacja Indywidualnych planów terapeutyczno-

edukacyjnych w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

 

 Budowania partnerskich relacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, współpraca w rodzicami na rzecz przezwyciężania trudności 

szkolnych dzieci 

 

 Prowadzenie działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałanie wykluczeniu  

w środowisku rówieśniczym 

otrzymuje adekwatne wsparcie  

w rozwoju we wszystkich aspektach: 

poznawczym, społecznym, 

emocjonalnym, fizycznym 

Wzmocnienie wychowawczej 
roli szkoły  

 
  Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, 

 

Uczniowie respektują normy  

i wartości społeczeństwa 
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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 
 

 Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,  
a także postawy otwartości, tolerancji i poszanowania  
dla innych kultur i tradycji 

 
 Edukacja demokratyczna, kształtowanie postawy obywatelskiej nacechowanej 

odpowiedzialnością i zaangażowaniem społecznym 
 

 Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu z poszanowaniem  
dla odmiennych racji i poglądów  

 
 Organizacja różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki w ramach zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które mają na celu: 

 poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii 

 poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  
i kulturalnego 

 wspomaganie rodziny w procesie wychowania 
 
 
 

demokratycznego 

 

Relacje w szkole oparte są  

na szacunku, zaufaniu, równości  

i otwartości 

 

Uczniowie znają kulturę i tradycję 

własnego narodu ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji 

regionalnej  

 

Rozwój społeczny uczniów  

 

Korelacja procesu treningowego 

z dydaktyką w celu utrzymania 

wysokich efektów 

dydaktycznych i sportowych. 

 

 Indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia trenującym uczniom 

opanowanie materiału przewidzianego podstawą programową i uzyskanie 

wysokich wyników nauczania (m. in. wykorzystanie platformy edukacyjnej)  

 Doskonalenie współpracy na linii trener-nauczyciel-wychowawca  

 informowanie nauczycieli z wyprzedzeniem o planowanych 

nieobecnościach uczniów w celu optymalnego planowania procesu 

 

Uczniowie osiągają sukcesy  

w sporcie oraz wysokie wyniki  

w nauce  
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dydaktycznego 

 wspieranie zawodników w uzupełnianiu zaległości spowodowanych 

uprawianiem sportu 

  uwzględnianie potrzeb edukacyjnych uczniów w planie treningowym 

 stosowanie przez nauczycieli elastycznych form sprawdzania wiedzy 

 optymalizacja pracy domowej uczniów w związku z obciążeniem 

treningowym i udziałem w zawodach  

  

Opracowanie: Olga Jakubczyk, Monika Urbańska-Wojtacha 

 


