
Regulamin Gminnych Zespołów Przedmiotowych Nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Dobczyce.

I. Cel powołania Zespołów.

Celem powołania Gminnych Zespołów Przedmiotowych jest podniesienie jakości nauczania

w  szkołach samorządowych Gminy Dobczyce i innych placówkach oświatowych oraz

zwiększania efektywności pracy nauczycieli i rad pedagogicznych.

II. Zadania Zespołów

1. Diagnozowanie potrzeb środowiska nauczycielskiego i planowanie na tej podstawie

własnej pracy

1) rozpoznanie  potrzeby środowiska nauczycielskiego w zakresie doradztwa

i doskonalenia w obszarze swojego przedmiotu,

2) planowanie  pracy w oparciu o wyniki diagnozy.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

1) prezentacje  własnych rozwiązań metodycznych nauczycieli,

2) prowadzenie  konsultacji indywidualnych i zbiorowych dla nauczycieli przedmiotu,

3) prowadzenie zajęć otwartych,

4) prowadzi przedmiotowe warsztaty metodyczne,

5) prezentacja możliwości wykorzystania środków dydaktycznych i metod pracy,

6) gromadzenie i przekazywanie informację pedagogiczną, również za pomocą

technologii informacyjnych,

7) otoczenie szczególną opieką merytoryczną początkujących nauczycieli przedmiotu,

8) udział w tworzeniu materiałów metodycznych w zakresie swojego przedmiotu,

9) wspieranie nauczycieli przedmiotu w przygotowywaniu uczniów do egzaminów

zewnętrznych,

10) upowszechnianie nowoczesnej  wiedzy w zakresie metodologii przedmiotu.

3. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych

1) wspieranie nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań,

2) wspieranie  nauczycieli w monitorowaniu wdrażania i badaniu efektów innowacji,

3) udział w pracach zespołów opracowujących i realizujących projekty edukacyjne,

4) pomoc nauczycielom w wykorzystywaniu w pracy dydaktycznej nowych

technologii informacyjno – komunikacyjnych.



4. Współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi  -  (Kuratorium  Oświaty,

Okręgową Komisją Egzaminacyjną, biblioteką pedagogiczną, uczelniami, organizacjami

pozarządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi go w realizacji zadań doradcy)

1) pozyskanie od instytucji i organizacji informacji ważnych dla nauczycieli

przedmiotu i upowszechnianie ich,

2) włączanie się  w przedsięwzięcia prowadzone przez instytucje i organizacje dla

nauczycieli przedmiotu.

5. Wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów nauczania

1) organizowanie prezentacji nowości różnych wydawnictw edukacyjnych,

2) opiniowanie programów nauczycielskich,

3) przygotowanie nauczycieli do analizy programów nauczania i materiałów

dydaktycznych.

III. Organizacja Zespołów.

1. Powołuje się następujące Gminne Zespoły Metodyczne Nauczycieli:

1)Zespól Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

2)Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych

3)2 Zespoły Nauczycieli Języków Obcych

4)Zespól Nauczycieli Przedmiotów  Artystycznych, Technicznych i Informatycznych

5)Zespól Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego

6)Zespól Nauczycieli Wychowania  Przedszkolnego

2. Członkami zespołów są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych

przez Gminę Dobczyce. uczący danego przedmiotu (bloku).

3. Pracami merytorycznymi zespołu kieruje przewodniczący, wybrany zwykłą większością

głosów, spośród wszystkich członków zespołu.

4. Opiekę organizacyjną  nad pracami zespołu sprawuje wytypowany dyrektor szkoły,

w której odbywają się zebrania zespołu.

5. Udział w pracach zespołu jest powinnością wszystkich nauczycieli.

6. Dyrektor szkoły jest zobligowany umożliwić swoim nauczycielom udział w spotkaniach

zespołów.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Zespól działa w oparciu o niniejszy Regulamin oraz przygotowany i zatwierdzony

plan pracy.

2. Na koniec roku szkolnego przewodniczący zespołu składa sprawozdanie z prac

dyrektorom szkół, z których nauczyciele uczestniczą w pracach zespołu.


