
Regulamin Zespołów Zadaniowych 

 w Społecznej Szkole Podstawowej  

im. Rady Europy w Lubinie 

 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin został opracowany na podstawie ustawy ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz zadania, jakie mają do wykonania 

w danym roku szkolnym zespoły zadaniowe powołane w  Społecznej Szkole Podstawowej 

im. Rady Europy w Lubinie. 

3. Postanowienia regulaminu obejmują wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Społecznej 

Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. 

4. Pracami poszczególnych zespołów kierują wybrani przez członków zespołu i 

zaakceptowani przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołów.  

5. O składzie osobowym zespołu decyduje dyrektor uwzględniając specyfikę nauczanych 

przedmiotów i/lub zadań, które ma wykonać zespół. 

§ 2  

Zespoły zadaniowe 

1. W Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie funkcjonują następujące 

zespoły:  

a. Zespół Edukacyjno-Wychowawczy klas 1-3, w którego skład wchodzą nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog szkolny;  

b. Zespół Edukacji Montessori, w którego skład wchodzą nauczyciele klas 1-6 edukacji  

Montessori  oraz pedagog szkolny;  

c. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych, który tworzą nauczyciele języka 

polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i religii;  

d. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych, który tworzą 

nauczyciele matematyki, chemii, fizyki, przyrody, biologii, geografii; 

e. Zespół Nauczycieli Języków Obcych, który tworzą nauczyciele języka angielskiego i 

języka niemieckiego, języka włoskiego; 

f. Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego  

g. Zespoły zadaniowo-problemowe, w których skład wchodzą nauczyciele różnych 

specjalności powoływani przez dyrektora szkoły do wykonania zadań wynikających z 

planu pracy szkoły w danym roku szkolnym np. Zespół ds. opracowania programu 

psychologiczno- pedagogicznego.  

2. Zespoły współpracują ze sobą. Wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia na temat procesu 

edukacyjnego, który realizowany jest w szkole. 



§ 3  

Zadania Zespołów 

I. Zespół Edukacyjno-Wychowawczy  klas 1-3 oraz edukacji Montessori 

 

1. W zakresie edukacji:  

a. ustalenie i modyfikowanie zestawu programów do edukacji wczesnoszkolnej,  

b. dzielenie się doświadczeniami pedagogicznymi (plany metodyczne, lekcje 

otwarte),  

c. rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów (organizacja konkursów, wspólna 

realizacja programów ogólnopolskich), 

d. omawianie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wdrażanie zaleceń,  

e. analizowanie efektów kształcenia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej,  

f. opracowywanie i modyfikowanie narzędzi do analizowania efektów kształcenia i 

osiągnięć uczniów,  

g. analizowanie i wyciąganie wniosków wynikających z badania efektów kształcenia 

i osiągnięć uczniów oraz informowanie o nich Rady Pedagogicznej oraz wdrażanie 

ich w życie,  

h. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia, doradztwa i wspierania 

nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,  

i. dzielenie się wiedzą pozyskaną na szkoleniach, konferencjach,  

j. opiniowanie szkolnych autorskich programów nauczania,  

k. wybór i analiza konkursów ogólnopolskich oraz organizacja konkursów 

wewnątrzszkolnych, 

l. inne zadania określone przez członków zespół.  

 

2. W zakresie wychowawczym: 

a. koordynowanie prac w ramach realizacji programu wychowawczego w klasach 1-

3 SSP, 

b. ewaluacja programu wychowawczego,  

c. badanie i analizowanie efektów pracy wychowawczej,  

d. ewaluacja systemu oceniania zachowania,  

e. obserwacja i analizowanie zachowania uczniów,  

f. rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych w klasach 1-3 SSP, 

g. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w ramach 

rozwiązywania problemów wychowawczych,  

h. podejmowanie interwencji wychowawczych i współdziałanie z rodzicami,  

i. opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły, 

j. inne działania określone przez członków zespołu. 

  

 



II. Zespoły Przedmiotów Humanistycznych, Matematyczno-Przyrodniczych, Języków 

Obcych, Wychowania Fizycznego   

1. Zadaniem zespołów jest:  

a. opracowywanie i ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania opartych na 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,  

b. korelacja treści nauczania programów przedmiotowych,  

c. dostosowywanie przedmiotowych programów i planów pracy do standardów 

sprawdzianu ośmioklasisty i egzaminu gimnazjalisty,  

d. diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów,  

e. opracowanie harmonogramu kontroli i pomiaru osiągnięć uczniów,  

f. porozumiewanie się w kwestii wymagań programowych, organizacji kontroli i 

mierzenia osiągnięć uczniów,  

g. analizowanie i opiniowanie przedmiotowych programów nauczania oraz podręczników 

szkolnych,  

h. podejmowanie decyzji o wyborze programów nauczania oraz podręczników szkolnych, 

po poprzednim sprawdzeniu, czy są one zgodne z obowiązującą podstawą 

programową, 

i. ustalenie obciążenia uczniów pracą domową,  

j. opracowywanie i modyfikowanie narzędzi do analizowania efektów kształcenia i 

osiągnięć uczniów,  

k. inspirowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości, korzystania z różnych 

źródeł wiedzy, 

l. wypracowanie stanowisk i uzgodnień do pracy z rodzicami uczniów, 

m. opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły,  

n. dzielenie się doświadczeniami pedagogicznymi (opracowywanie ciekawych planów 

metodycznych, lekcje otwarte),  

o. opracowywanie i zarządzanie programami i projektami szkolnymi,  

p. doskonalenie warsztatu pracy, np. projekt  międzyprzedmiotowy, 

q. spotkania doskonaląco-informacyjne, na których członkowie zespołu dzielą się wiedzą 

pozyskaną w ramach szkoleń i warsztatów zawodowych, 

r. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia, doradztwa i wspierania nauczycieli 

rozpoczynających pracę w zawodzie,  

s. omawianie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wdrażanie zaleceń,  

t. wybór i analiza konkursów ogólnopolskich oraz organizacja konkursów 

wewnątrzszkolnych  

u. inne zadania określone przez członków zespołów. 

 

 

 

 



§ 4  

Plan pracy zespołów, zadania Przewodniczącego 

1. Każdy z powołanych zespołów pracuje zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez 

dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie planem pracy 

zespołu.  

2. Plan pracy zespołu musi uwzględniać cele i zadania danego zespołu oraz nauczycieli 

odpowiedzialnych za ich wykonanie.  

3. Do zadań Przewodniczącego zespołu należy:  

a. organizowanie pracy zespołu – harmonogram spotkań, 

b. monitorowanie prac zespołu,  

c. przedkładanie w wyznaczonym terminie dyrektorowi podpisanego planu pracy 

zespołu,  

d. sporządzanie trymestralnych i rocznych sprawozdań z pracy zespołu zawierających 

wnioski z analizy pracy zespołu,  

e. sporządzanie rocznych ewaluacji z wyników nauczania z poszczególnych 

przedmiotów, 

f. dokumentowanie pracy zespołu (protokoły z posiedzeń, wypracowane materiały, 

raporty z przeprowadzonych badań wraz z wnioskami itp.).  

 

    § 5 

 Obowiązki członka zespołu  

a. Obowiązkiem członka zespołu jest:  

a.  czynne uczestniczenie w zebraniach i pracach zespołu 

b. współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków zespołu 

c. przestrzeganie regulaminu zespołu  

d. przestrzeganie tajemnicy przebiegu zebrań zespołu 

§ 6 

 Postanowienia końcowe 

1. Zmiany w regulaminie wprowadzane są przez Dyrektora Społecznej Szkoły 

Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. 

2. Załącznikami do regulaminu są: składy osobowe poszczególnych zespołów oraz 

Harmonogram mierzenia jakości pracy szkoły.  

3. Załączniki, o których jest mowa w pkt. 2 będą opracowywane w każdym roku 

szkolnym.  



4. Rekomendacje z rocznej ewaluacji będą uwzględniane w szkolnym planie nadzoru na 

kolejny rok szkolny.  

Uchwalono i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  31. 08. 2017r.  

Lubin,  01 września  2017 

Dyrektor 

Społecznej Szkoły Podstawowej  

im. Rady Europy w Lubinie 

mgr Marta Pilecka-Lalewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

 

Składy osobowe zespołów zadaniowych 

 w Społecznej Szkole Podstawowej  

im. Rady Europy w Lubinie 

 

Zespół Edukacyjno-Wychowawczy klas 1-3 

1. Agnieszka Witczak,  przewodnicząca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

2. Ewelina Hachuła, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

3. Amelia Skawińska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

4. Anna Gębka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

5. Joanna Kaźmierczak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

6. Dominika Nalepa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

7. Małgorzata Bartoszewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

8. Adrianna Dziuba, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

9. Agata Popiel, pedagog szkolny  

 

 

Zespół Edukacji Montessori 

1. Emilia Kordowska, przewodnicząca, nauczyciel w klasach 1-3 

2. Katarzyna Chwedoruk, nauczyciel w klasach 1-3 

3. Marta Pilecka-Lalewicz, dyrektor SSP, nauczyciel w klasach 4-8 SSP 

4. Ewa Pater, nauczyciel w klasach 4-8 SSP 

5. Justyna Grabowska, nauczyciel w klasach 4-8 SSP 

6. Agata Popiel, pedagog szkolny  

 

 

Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego  
 

1. Paweł Gałczyk, przewodniczący, nauczyciel wychowania fizycznego 

2. Jarosław Paul, nauczyciel wychowania fizycznego 

  

 



Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych 

1. Agnieszka  Przyszlak, przewodnicząca nauczyciel  plastyki, muzyki, zajęć technicznych 

zajęć artystycznych 

2. Justyna  Zaryczańska, nauczyciel języka polskiego 

3. Magdalena  Łagun, nauczyciel języka polskiego 

4. Magdalena Pałasz- nauczyciel języka polskiego 

5. M. Całus, nauczyciel  historii, wiedzy o społeczeństwie 

6. Katarzyna Ożarowska, nauczyciel religii 

7. Iwona  Czudowska, nauczyciel religii 

8. Gabriela Dukielska, nauczyciel-bibliotekarz 

 

 

 

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych 

1. Sylwia Murawska – Wojtyna – przewodnicząca,  

2. Katarzyna Wróblewska, nauczyciel matematyki 

3. Magda Kunz – Rapczuk,  nauczyciel przyrody, geografii 

4. Justyna Grabowska, nauczyciel matematyki  

5. Renata Szczubiała, nauczyciel chemii 

6. Piotr Leśniewski, nauczyciel fizyki 

7. Katarzyna Włodarczyk, nauczyciel biologii 

8. Bartosz Holdenmajer, nauczyciel informatyki  

 

 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych  

1. Aneta Mróz przewodnicząca, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego 

2. Joanna Chrząstowska-Ekiert, wicedyrektor SSP, nauczyciel języka angielskiego 

3. Beata Petrykowska, wicedyrektor SSP, nauczyciel języka niemieckiego.   

4. Justyna Olejnik, nauczyciel języka angielskiego 

5.   Robert Kozibroda, nauczyciel języka niemieckiego 

6.   Olga Żerelika, nauczyciel języka angielskiego 

7.  Gabriela Dukielska, nauczyciel języka włoskiego 

 

 



Załącznik 2  

Harmonogram mierzenia  jakości pracy szkoły 

Podnoszenie  poziomu  kształcenia  poprzez  badanie  i  analizę  wyników  nauczania oraz  

realizację zadań  szkoły 

Zespół 

Edukacyjno-

Wychowawczy klas 

1-3, 

- badanie diagnostyczne uczniów  

klasy II -diagnoza dojrzałości 

szkolnej, 

-  badanie diagnostyczne  rozwoju  

ucznia klasy III (na starcie szkolnej 

realizacji), 

- przeprowadzenie testu  

diagnozującego u progu klasy I, 

 

- współudział w opracowywaniu  

planów szkolnych, programów, 

ewaluacji wewnętrznej.  

IX  2017 r. 

 

 

 

IX  2017 r. 

 

 

IX  2017 r. 

 

              

Cały rok 

M .Bartoszewicz 

A. Dziuba 

 

A. Skawińska 

D. Nalepa 

A. Gębka  

E. Hachuła 

A. Witczak 

J. Kaźmierczak 

 

Cały zespół 

 

Zespół Edukacji 

Montessori 

Bieżąca obserwacja uczniów pod 

kątem postępów oraz trudności w 

nauce, a także pod kątem zachowania 

i postawy względem nauki i innych  

uczniów/nauczycieli. 

Cały rok 

szkolny 

2017/2018 

Wychowawcy oraz 

nauczyciele:  

E. Pater,  

M. Pilecka-Lalewicz,  

J. Grabowska,  

M. Całus,  

A. Przyszlak,  

K. Chwedoruk,  

E. Kordowska,  

K. Ożarowska, 

 P. Gałczyk,  

B. Holdenmajer,  

K. Mierzwa,  

R. Kozibroda,  

A. Mróz,  

J. Olejnik 



Zespół Nauczycieli 

Przedmiotów 

Humanistycznych 

 

Diagnoza wiedzy i umiejętności 

uczniów: 

- przeprowadzanie testów 

diagnozujących. 

 

Opracowanie harmonogramu kontroli 

pomiaru osiągnięć uczniów: 

- przeprowadzenie próbnych 

egzaminów i sprawdzianów, 

- wdrożenie i realizacja wniosków z 

ubiegłorocznego egzaminu, 

- analiza wyników i opracowanie 

wniosków do dalszej pracy, 

 

- współpraca pomiędzy zespołami w 

kwestii wymagań programowych, 

organizacji kontroli i mierzenia 

jakości osiągnięć uczniów, 

-ustalenie wspólnego stanowiska dot. 

zadawania zadań domowych( brak 

zadań na weekend, planowanie 

projektów długoterminowych, 

zadania dla chętnych). 

Wrzesień-

październik 

2017 i maj-

czerwiec 2017 

 

 

Listopad/luty 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Sierpień 2017 

Nauczyciele  

j. polskiego 

 

 

 

 

Cały zespół  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespoły między 

przedmiotowe 

Zespół Nauczycieli 

Przedmiotów 

Matematyczno-

Przyrodniczych 

Ustalenie harmonogramu i częstości 

przeprowadzania badania osiągnięć i 

umiejętności uczniów: 

- egzaminy próbne, sprawdziany 

umiejętności,  

- wdrażanie wniosków z 

ubiegłorocznych wyników 

egzaminów gimnazjalnych,  

- współpraca między zespołami, 

- testy diagnozujące będą 

przeprowadzane do 3 razy w roku 

szkolnym w każdej klasie. 

 

 

I trymestr  

 

Cały rok 

 

Cały rok 

Cały rok 

 

 

Cały zespół 

 

Cały zespół 

 

Cały zespół 

Cały zespół 

Zespół Nauczycieli 

Języków Obcych 

 

- przeprowadzenie próbnych 

egzaminów i sprawdzianów 

-analiza wyników i opracowanie 

Listopad/luty 

2018 

 

Cały rok 

 

Cały zespół 

 

 

Cały zespół 

 



wniosków do dalszej pracy, 

- współpraca pomiędzy zespołami w 

kwestii wymagań programowych, 

organizacji kontroli i mierzenia 

jakości osiągnięć uczniów.  

 

 

 

Cały rok  

 

 

Zespoły 

międzyprzedmiotowe  

Zespół Nauczycieli 

Wychowania 

Fizycznego  

 

- reagowanie na bieżące potrzeby 

związane z aktywnością ruchową 

uczniów, 

- przeprowadzenie testów 

sprawnościowych w ramach 

projektów Mały Mistrz/Sprawny 

Dolnoślązaczek, 

- przeprowadzenie egzaminów na 

kartę pływacką, 

- przygotowanie do egzaminu 

praktycznego na kartę rowerową, 

- uczestnictwo w wybranych 

zawodach sportowych w ramach 

kalendarza Szkolnego Związku 

Sportowego, 

- uczestnictwo w  wybranych 

zawodach Łuczniczych w ramach 

kalendarza Polskiego Związku 

Łuczniczego, 

- uczestnictwo w turnieju 

sportowym, 

"Z podwórka na stadion o Puchar 

Tymbarku", 

- prowadzenie dokumentacji Zespołu. 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

Cały rok 

Cały zespół  

 

Cały zespół  

 

 

Cały zespół  

 

Cały zespół  

 

Cały zespół  

 

Cały zespół  

 

 

Cały zespół  

 

Cały zespół 

 

Cały zespół 

 

 

 


