
     

 



 

                               PLAN PRACY 

         Laboratoria Przyszłości 

         Rok szkolny 2022/2023 

         Zespół Szkół Publicznych  

       Szkoła Podstawowa im.J.Brzechwy 

     w Łęknicy     
 

 

Główne kierunki pracy w roku szkolnym 2022/2023 

Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności w 

zakresie korzystania ze sprzętu znajdującego się w gabinecie wyposażonym w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości” , a w szczególności obsługa i korzystanie z drukarki 3D. 

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Podniesienie kompetencji cyfrowych  w zakresie obsługi pozyskanego z programu sprzętu. 



Plan działań  

1.Dzielenie się informacjami i spostrzeżeniami w ramach  grupy na messengerze „Laboratorium Przyszłości SPleknica” 

celem sprawniejszej współpracy.   

2.Zapoznanie nauczycieli ze sprzętem multimedialnym znajdującym się w gabinecie 49 poprzez publikację informacji 

o wyposażeniu  oraz zapisanie stanu wyposażenia w specjalnie utworzonym zeszycie „Laboratoria przyszłości”. 

Termin: wrzesień  

Odpowiedzialni : nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  - Anna Czudec-Kubala, Anna Dzierko 
  

3.Doskonalenie  umiejętności i poszerzanie wiadomości z zakresu obsługi drukarki 3 D poprzez dzielenie się wiedzą co 

do sposobów jej użycia oraz  poprzez udział w dostępnych formach dokształcających organizowanych we własnym 

zakresie. (wizyta osób spoza szkoły mających doświadczenie w obsłudze sprzętu). 

Termin : cały rok szkolny  
Odpowiedzialni : zespół  „Laboratoria Przeszłości”  

 

4.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez :  

-prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich,   
-prowadzenie szkoleń dla członków zespołu,   

- omawianie artykułów związanych z używaniem drukarki 3D , wymiana materiałami video dotyczących obsługi 
sprzętu, 

-wymiana pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji itp.,   
-omawianie zagadnień, z opanowaniem których uczniowie mają trudności,  
 

Termin : cały rok   
Odpowiedzialni : nauczyciele  

 
5.Propagowanie konkursów i otaczanie opieką uczniów biorących udział w konkursach organizowanych na terenie 

szkoły z wykorzystaniem sprzętu  pozyskanego  w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.  



Termin : cały rok  
Odpowiedzialni : nauczyciele  
 

6.Przygotowanie imprez i uroczystości z wykorzystaniem  sprzętu z pracowni „Laboratoria Przyszłości”   

np.:   

 Europejski Tydzień Kodowania (09.X.2022-23.X.2022r).   

 Lekcje z Mega Misją 

 Festiwal nauki ( maj-czerwiec)  

Termin: cały rok 
Odpowiedzialni: nauczyciele     

 

7. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania drukarki 3D w pracy dydaktycznej:  

-stosowanie nauczania wspomaganego wydrukiem z drukarki 3D ,  
-wykorzystanie robotów , 

-promocja podejmowanych działań w ramach programu „Laboratorium przyszłości” na stronie zespołu 
www.zspleknica.info , podstronie na fecebooku oraz w  mediach. 
Termin: cały rok   

Odpowiedzialni: nauczyciele  
 

8.Współpraca z rodzicami w zakresie wdrażania sprzętu multimedialnego. 
 
9.Angażowanie rodziców w działania w ramach programu „Laboratoria Przeszłości” 

Termin: cały rok    Odpowiedzialni: nauczyciele   
 

10.Analiza podjętych działań i przekazywanie rodzicom informacji.  
Termin: maj 2023. 
Odpowiedzialni : nauczyciele  



  

Opracował zespół w składzie:  

Anna Dzierko   
Anna Czudec – Kubala 
Julita Jamza –Szik 
Wioletta Szreiber  
Sylwia Czarny 
Iwona Sułkowska 
  
  


