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L.p. zadania odpowiedzialni termin
wykonania

1 Realizacja programów nauczania.

Wdrażanie nowych autorskich programów nauczania
- opracowanie rozkładów materiału,
- dostosowanie PSO zgodnych z nowymi programami 
autorskimi; 

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego.

cały rok

Analiza ofert wydawnictw i dobór  podręczników; 
wykorzystanie nowych podręczników zgodnych z nową 
podstawą programową.

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego. cały rok

Organizowanie wycieczek dydaktycznych (zakłady pracy, 
wystawy, targi itp.).

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego.

cały rok

Stosowanie nowoczesnych technologii w procesie 
kształcenia
(tablice interaktywne, programy komputerowe):
- Program Solid Edge;
- Program Edge Cam.

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego.

cały rok

2 Podnoszenie wśród uczniów zainteresowań i poziomu wiedzy technicznej.

Udział uczniów klas III i IV technikum w Olimpiadzie 
Techniki Samochodowej oraz Młody Mechanik, OTWS

S. Szlagor
J Kosieradzki

zgodnie z 
terminarzem

Popularyzacja czytelnictwa prasy technicznej, korzystania z 
najnowszych publikacji.

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego

cały rok

Prowadzenie gazetek „Nowości motoryzacyjne”, „Egzamin 
zawodowy”  na tablicy elektronicznej.

S. Szlagor
J. Kosieradzki
M. Abramowski

cały rok

Budowa pojazdu „mój pojazd” oraz odbudowa motocykla w
ramach godzin dodatkowych oraz kółek: motoryzacyjnego, 
technicznego i młodego technika.

M. Abramowski
S. Szlagor
J. Kosieradzki

cały rok

Sympozjum naukowe z PW i WAT M. Abramowski
G. Dobrzyński

cały rok

Zajęcia finansowane przez „POWIAT” - przygotowanie do 
olimpiad i konkursów.

J. Kosieradzki
S. Szlagor

cały rok

Zajęcia finansowane przez „POWIAT” -  Kreatywny projekt
zespołowy – kształtowanie umiejętności miękkich.

G. Dobrzyński zgodnie z 
terminarzem

Zajęcia z art. 42 KN.
koło motoryzacyjne
matematyka z uczniem słabym
koło techniczno-samochodowe
konsultacje PKM
koło młodego technika
praca z uczniem zdolnym
spotkania przedkursowe do udziału w szkolnym ośrodku 
nauki jazdy

J. Kosieradzki
H. Mikuszewska
S. Szlagor
D. Rogalska
M. Abramowski
G. Dobrzyński
G. Grabowski
M. Czyżowska

cały rok

3 Opieka nad klasami i pracowniami. 

Opieka nad salami dydaktycznymi oraz pracowaniami 
zawodowymi oraz opracowanie wykazów niezbędnego 
wyposażenia, pomocy dydaktycznych pracowni 
przedmiotowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

P2 – J. Kosieradzki
P3 - S. Szlagor
P4 – M. Abramowski
P5 – J. Kosieradzki
011 – H. Mikuszewska
101 – M.Abramowski

cały rok

4 Zapoznanie uczniów z egzaminami oraz przygotowanie uczniów do egzaminów.

Zapoznanie uczniów klas pierwszych z nowym systemem 
egzaminów kwalifikacyjnych na podstawie informatorów. 

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego

I półrocze 
2015
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Przeprowadzenie analizy wyników egzaminów zawodowych
w technikum i szkole zasadniczej w celu sformułowania 
wniosków do pracy z uczniami w roku bieżącym.

J. Kosieradzki
Wrzesień 
2015

Przeprowadzenie próbnego egzaminu z kwalifikacji dla 
zawodów Technik Pojazdów Samochodowych, Technik 
Mechanik, Mechanik Pojazdów Samochodowych.

- etap pisemny 
- etap praktyczny;

M. Abramowski
S. Szlagor
J. Kosieradzki

TP – listopad
2016,
Tm – marzec
2017,
m – marzec 
2017

Prowadzenie zajęć wyrównawczych, fakultatywnych 
wzbudzających zainteresowania i konsultacji dla uczniów 
przygotowujących się do egzaminu zawodowego (lub patrz 
pkt 2.4.)

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego

cały rok

Opracowanie próbnych egzaminów kwalifikacyjnych dla 
kwalifikacji w zawodach:

- M18 - technik pojazdów samochodowych, mechanik 
pojazdów samochodowych;
- M17 - technik mechanik;

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego

TP – listopad
2016,
Tm – marzec
2017,
m – marzec 
2017

Przygotowanie uczniów do egzaminów z kwalifikacji:
wyjaśnianie potrzeby zdobycia dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
w ramach zajęć lekcyjnych ćwiczenie umiejętności 

planowania, organizowania i prezentacji 
realizowanych zadań;

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego

cały rok

5 Doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania

Doskonalenie systemów oceniania w oparciu o  
doświadczenie zdobyte w czasie pracy z nową podstawą 
programową i nowymi programami nauczania.

Wszyscy nauczyciele 
zespołu mechanicznego

cały rok

6 Podnoszenie kwalifikacji metodycznych nauczycieli

Udział nauczycieli w konferencjach, konsultacjach, kursach 
i innych formach szkoleń.

Zainteresowani nauczyciele Zgodnie z 
ofertą

Studia III-go stopnia na wydziale Samochodów i Maszyn 
Roboczych Politechniki Warszawskiej

M. Abramowski
cały rok

Habilitacja na wydziale Transportu Politechniki 
Warszawskiej

G. Dobrzyński
cały rok

7 Współpraca z innymi zespołami przedmiotowymi i problemowymi

Z Zespołem Nauczycieli Matematyki oraz Zespołem 
Nauczycieli Przedmiotów  Przyrodniczych i Zespołem 
Nauczycieli Fizyki – korelacja treści nauczania na lekcjach 
przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów 
zawodowych oraz koniecznych zagadnień realizowanych w 
ramach rozszerzenia matematyki i fizyki.

Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych, koordynator.

cały rok

Z Zespołem Ewaluacji G. Grabowski cały rok

Z Zespołem ds., Współpracy z Zagranicą M. Abramowski cały rok

Do spraw statutu M. Czyżowska cały rok

8 Współpraca z Politechniką Warszawską 
i Wojskową Akademią Techniczną

1. Organizacja konferencji i sympozjów z udziałem 
zaproszonych pracowników uczelni.

M. Abramowski
G. Dobrzyński

cały rok

2. Organizacja wyjazdów grup uczniów na zajęcia 
laboratoryjne na wydziale SiMR, Transportu PW oraz 
WAT.

M. Abramowski
G. Dobrzyński

cały rok

9 Aktualizacja szkolnej strony internetowej
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1. Zamieszczać w zakładce zespołu nauczycieli 
przedmiotów mechanicznych:
-  informacje o zajęciach fakultatywnych i dodatkowych 
przygotowujących uczniów do egzaminu zawodowego 
oraz konkursów i olimpiad;
-  terminy próbnych egzaminów zawodowych;
-  zdjęcia pracowni;
-  informacje o konkursach, wystawach, wycieczkach i 
innych imprezach organizowanych przez nauczycieli 
naszego zespołu.

M. Abramowski
J. Kosieradzki

cały rok

Wnioski do pracy zespołu w bieżącym roku szkolnym:

 Podział na grupy równe a nie wg języków obcych,
 Przekazać pomieszczenie po dawnej kasie dla potrzeb pokoju dla nauczycieli 

nauki jazdy oraz wyposażyć to pomieszczenie w komputer z dostępem do 
internetu i odpowiednim oprogramowaniem dla potrzeb nauki jazdy,

 Zapoznać uczniów klas pierwszych, z zasadami potwierdzania umiejętności 
zawodowych poprzez egzaminy kwalifikacyjne korzystając z informatorów. 

 Kontynuować  współpracę z Zespołem Nauczycieli Matematyki i Przedmiotów  
Przyrodniczych by zapewnić  korelację treści nauczania na lekcjach przedmiotów 
ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych oraz  realizację odpowiednich 
treści w ramach rozszerzenia.

 Prowadzić zajęcia pozalekcyjne w kołach: Motoryzacyjnym, Techniczno-
samochodowym, Młodego Technika.

 Aktualizować szkolną stronę internetową dotyczącą pracy Zespołu Przedmiotów 
Zawodowych sekcji mechanicznej;

 Dobierać podręczniki zawierające nowoczesne treści zgodne z nową podstawą 
programową i wymagać od uczniów wypożyczenia/zakupu podręczników oraz 
ćwiczyć umiejętność posługiwania się nimi. 

 Kontynuować współpracę z Politechniką Warszawską z wydziałem SiMR, 
Transportu dotyczącą udziału naszych uczniów w zajęciach laboratoryjnych oraz 
z Wojskową Akademią Techniczną. Organizować konferencje i sympozja z 
udziałem zaproszonych pracowników naukowych tych uczelni.

Postulaty do Dyrekcji :

1. Doposażyć pracownie:
 zakupić elektronarzędzia do pracy w kołach zainteresowań,

2. Dostosować pomieszczenia w kotłowni dla potrzeb działających w szkole kół 
zainteresowań: Koła Techniczno-motoryzacyjnego i Koła Techniki Samochodowej. Taka 
modernizacja pomieszczeń wymagałaby przebudowy ściany, w której powstałby wjazd 
dla samochodów oraz instalacji podnośnika dla samochodów. Pracownia ta mogłaby 
również być wykorzystywana dla zajęć programowych zawodów Technik pojazdów 
samochodowych oraz Mechanik pojazdów samochodowych.

3. Doposażyć pracownię P2, P3 w szafę biurową oraz biurko nauczycielskie,
4. Doposażyć pracownię P1, P3 w komputer nauczycielski.
5. Doposażyć pracownię do komputerowego wspomagania projektowania w komputery do 

projektowania (nowa pracownia P3).
6. Doposażyć pracownię metrologii.
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