
Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów informatycznych i spedycyjnych. 

Rok szkolny 2017/2018. 

Skład zespołu: 

1.  Anna Dąbrowska                         przewodnicząca zespołu, opiekun pracowni 314 
2.  Leszek Radomski                        opiekun pracowni systemów komputerowych P6 
3.  Ewa Gołąbek                               opiekun pracowni 313  
4.  Katarzyna Kupidura Ostrowska 
5.  Agnieszka Paja                            wicedyrektor 
6.  Marek Szczurowski                      opiekun pracowni 112 
7.  Maciej Mazanka                           opiekun pracowni LAI 
8.  Marek Sitek                                  opiekun pracowni 102 
9.  Marek Kamiński                           opiekun pracowni  L1 

    10.  Dariusz Wojciechowski 
 

Lp. Zadanie Odpowiedzialny Termin realizacji 

1.  -konkurs  dla uczniów oddziałów 
gimnazjalnych powiatu mińskiego – 
Gim_Bit  

M. Szczurowski 
M. Sitek 

Pierwszy etap- listopad 
grudzień 
Drugi etap koniec lutego 

2.  - udział z uczniami w projekcie IT szkoła  Marek Szczurowski 
Marek Sitek 
Anna Dąbrowska 

Ewa Gołąbek 
D. Wojciechowski 

Cały rok 

3.  -organizowanie wycieczek 
dydaktycznych 

Wszyscy nauczyciele 
zespołu 

Cały rok 

4.  Scratch  Day – konkurs programowania 
graficznego 

D. Wojciechowski Luty 2017 

5.  -aktualizacja informacji w zakładce 
zespołu na witrynie szkolnej 

A. Dąbrowska Na bieżąco 

6.  - aktywizowanie uczniów do udziału w 
zewnętrznych konkursach o profilu 
informatyka, spedycja  i grafika 
komputerowa 

Wszyscy nauczyciele 
zespołu 

Wg. harmonogramu 
konkursów 

7.  -popularyzacja czytelnictwa prasy 
technicznej, korzystania z najnowszych 
publikacji i uwzględnianie tego w 
ocenianiu osiągnięć uczniów 

Wszyscy nauczyciele 
zespołu 

Cały rok 

8.  - Udział w konferencjach, konsultacjach, 
kursach i innych formach szkoleń, 
szczególnie dotyczących tematu  „Nowe 
podstawy kształcenia zawodowego” 

Wszyscy nauczyciele 
zespołu 

Wg. harmonogramu 

9.  - przeprowadzenie analizy wyników 
egzaminów zawodowych w zawodach   
informatyk i teleinformatyk w celu 
sformułowania wniosków do pracy w 
roku bieżącym z uczniami klas 
czwartych. 
 

Wszyscy nauczyciele 
zespołu 

Wrzesień 2017 

10.  - przygotowanie próbnego egzaminu 
zawodowego z kwalifikacji  dla klas  
technikum   

L. Radomski 

E. Gołąbek 

M. Kamiński 

D. Wojciechowski 

M. Mazanka 

Drugi semestr 



M. Szczurowski 

M. Sitek 

11.  - opieka nad pracowniami 
o dbanie o wyposażenie pracowni 

i bieżąca konserwacja sprzętu, 
unowocześnianie pomocy 
dydaktycznych 

o doposażanie pracowni w 
nowoczesny sprzęt i 
oprogramowanie (w miarę 
dostępnych środków) 

Zgodnie z przydziałem Cały rok 

12.  - przygotowanie pracowni 
informatycznych do przeprowadzenia 
egzaminów zawodowych 

Zgodnie z przydziałem W miarę potrzeb 

13.  - administrowanie szkolną witryną M. Mazanka Cały rok 

14.  - przygotowywanie materiałów 
promocyjnych szkoły 

M. Mazanka   
M. Kamiński  
M. Szczurowski 
A. Dąbrowska 

Wg. potrzeb 

 

 

Wnioski  na bieżący rok szkolny: 

- koniecznie wymienić komputery w pracowni P6 

- śledzić oferty dotyczące podręczników do przedmiotów zawodowych zgodnych z nową podstawą programową   

- na bieżąco śledzić na stronach KOWEZiU oraz CKE i OKE  informacje na temat kształcenia w zawodach realizowanego w naszej 

szkole. 

 

 

Przewodnicząca zespołu 

 

 

Anna Dąbrowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych i spedycyjnych 

2017/2018 

 

Lp. Imię i nazwisko Tematyka zajęć pozalekcyjnych Terminy 

1.  Anna Dąbrowska Przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych 

Według potrzeb uczniów 

2.  Leszek Radomski                         Przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych 

Według potrzeb uczniów 

3.  Ewa Gołąbek                                Przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych 

Według potrzeb uczniów 

4.  Katarzyna Kupidura 
Ostrowska 

zwolnienie  

5.  Marek Szczurowski                      Przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych 

Według potrzeb uczniów 

6.  Maciej Mazanka                          Przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych 

Według potrzeb uczniów 

7.  Marek Sitek Przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych 

Według potrzeb uczniów 

8.  Marek Kamiński Przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych 

Według potrzeb uczniów 

9.  Dariusz Wojciechowski Przygotowanie uczniów do egzaminów 
zawodowych 

Według potrzeb uczniów 

 

Opiekunowie pracowni: 

 Anna Dąbrowska                         opiekun pracowni 314 

 Leszek Radomski                        opiekun pracowni systemów komputerowych P6 

 Ewa Gołąbek                               opiekun pracowni 313  

 Marek Szczurowski                      opiekun pracowni 112 

 Maciej Mazanka                           opiekun pracowni LAI 

 Marek Sitek                                  opiekun pracowni 102 

 Marek Kamiński                            opiekun pracowni  L1 
 

 

Przewodnicząca zespołu 

 

 

Anna Dąbrowska 


