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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW FUNKCJONUJĄCYCH  

W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH 
 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach funkcjonują zespoły 

powołane zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły. 

3. W ramach zespołów oraz poza ich strukturami można tworzyć sekcje.  

4. Pracą sekcji kieruje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora pełniący funkcję 

koordynatora. 

5. Zmiany do regulaminu wprowadza dyrektor szkoły. 

§ 2 

ZESPOŁY  

1. Zespół Nauczycieli Bloku Humanistycznego tworzą nauczyciele następujących 

przedmiotów: historia, wos, plastyka, sztuka. 

2. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych  tworzą nauczyciele 

następujących przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia  

3. Zespół Nauczycieli Języków Obcych tworzą nauczyciele następujących przedmiotów: 

język niemiecki, język angielski. 

4. Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego tworzą nauczyciele tego przedmiotu. 

5. Zespół Nauczycieli Katechetów tworzą nauczyciele tego przedmiotu. 

6. Zespół Nauczycieli Polonistów tworzą nauczyciele języka polskiego. 

7. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematycznych tworzą nauczyciele matematyki, 

informatyki i techniki. 

8. Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej tworzą nauczyciele wychowania 

wczesnoszkolnego. 

9. Zespół Nauczycieli Wychowawców tworzą nauczyciele wychowawcy. Zespół pracuje  

w trzech sekcjach: 

a) sekcja wychowawców klas pierwszych, 
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b) sekcja wychowawców klas drugich, 

c) sekcja wychowawców klas trzecich. 

§ 3 

PLAN PRACY ZESPOŁU 

1. Każdy zespół pracuje zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły 

„Planem Pracy Zespołu”. 

2. Plan pracy zespołu musi uwzględniać następujące zadania: 

a) diagnozę wiedzy i umiejętności uczniów, 

b) wymianę doświadczeń pedagogicznych (np. lekcje otwarte, opracowanie  

i prezentacja ciekawych planów metodycznych, itp.) 

c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (np. organizacja konkursów 

przedmiotowych, międzyprzedmiotowych i imprez ogólnoszkolnych), 

d) doskonalenie warsztatu pracy (np. projekt międzyprzedmiotowy, opracowanie 

testów, sprawdzianów, dyktand, itp.) 

e) spotkania doskonaląco-informacyjne, służące m.in. wymianie doświadczeń  

z ukończonych przez członków zespołu form doskonalenia zawodowego, 

f) inne zadania określone przez członków zespołu. 

3. W planie pracy zespołu należy wskazać nauczycieli odpowiedzialnych za wykonanie 

poszczególnych zadań. 

4. Plan pracy zespołu sporządzany jest przy wykorzystaniu techniki komputerowej. 

§ 4 

ZADANIA ZESPOŁÓW.  ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO 

1. Zadaniem zespołów określonych w §2 ust.1 – 4 jest szeroko rozumiane doskonalenie  

i unowocześnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego służące podnoszeniu jakości 

pracy nauczycieli i szkoły oraz zaspakajanie potrzeb edukacyjnych uczniów 

umożliwiających rozwijaniu talentów i zainteresowań.  

2. Zadaniem Zespołu Wychowawców jest przygotowanie do planu wychowawczego szkoły 

propozycji zadań i sposobów ich realizacji, wymiana doświadczeń z zakresu organizacji 

procesu wychowawczego, popularyzacja wśród uczniów i rodziców literatury popularno-

naukowej, aktów prawnych i innych dokumentów, których problematyka dotyczy szeroko 

pojętego wychowania, profilaktyki uzależnień, praw dziecka, praw i obowiązków ucznia. 

3. Do zadań przewodniczącego zespołu należy: 

a) organizowanie pracy zespołu, 

b) monitorowanie rytmiczności wykonania zadań zaplanowanych do realizacji, 
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c) przedkładanie, w wyznaczonym terminie, dyrektorowi szkoły podpisanego planu 

pracy zespołu, 

d) sporządzanie, przy wykorzystaniu techniki komputerowej, semestralnego  

i rocznego sprawozdania z działalności zespołu, 

e) organizowanie i przeprowadzenie, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu 

diagnozy i ewaluacji szkolnej, badań zaplanowanych przez zespół, 

f)  dokumentowanie pracy zespołu (protokoły z posiedzeń zespołu, wypracowane 

materiały, raporty z przeprowadzonych badań, itp.) 


