
Regulamin Zespołów Zadaniowych

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Podstawa prawna:

1. art. 111 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1082);

2. §4 rozp. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r.; poz. 502).

§1

Postanowienia ogólne

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

wykonania w danym roku szkolnym zespoły przedmiotowe i problemowo-zadaniowe

powołane w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie przez

dyrektora szkoły w ramach działania rady pedagogicznej.

2. Postanowienia regulaminu obejmują wszystkich nauczycieli zatrudnionych

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.

3. Pracami poszczególnych zespołów kierują wybrani przez członków zespołu

i zaakceptowani przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołów.

4. O składzie osobowym zespołów zadaniowo-problemowych 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;

b. Zespół Edukacji Montessori, w którego skład wchodzą nauczyciele edukacji

Montessori;

c. Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych, który tworzą nauczyciele

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



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;

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 wychowawczo-profilaktycznego.

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

procesu edukacyjnego, który realizowany jest w szkole.

§3

Zadania Zespołów

1. Zespół Edukacyjno-Wychowawczy klas 1-3 oraz Edukacji Montessori 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. opracowywanie i modyfikowanie narzędzi do analizowania efektów

kształcenia i osiągnięć uczniów,

e. analizowanie efektów kształcenia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej,

f. analizowanie i wyciąganie wniosków wynikających z badania efektów

kształcenia i osiągnięć uczniów oraz informowanie o nich Rady

Pedagogicznej oraz wdrażanie ich w życie,

g. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia, doradztwa i wspierania

nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,

h. dzielenie się wiedzą pozyskaną na szkoleniach, konferencjach,

i. opiniowanie szkolnych autorskich programów nauczania,

j. wybór i analiza konkursów ogólnopolskich oraz organizacja konkursów

wewnątrzszkolnych,

k. inne zadania określone przez członków zespołu w zakresie wychowawczym:



l. koordynowanie prac w ramach realizacji programu wychowawczego w

klasach 1-3 SSP,

m. ewaluacja programu wychowawczego,

n. badanie i analizowanie efektów pracy wychowawczej,

o. ewaluacja systemu oceniania zachowania,

p. obserwacja i analizowanie zachowania uczniów,

q. opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły,

r. inne działania określone przez członków zespołu między innymi coroczne

wyjazdy integracyjne oraz wycieczki.

2. Zespoły Przedmiotów Humanistycznych, Matematyczno-Przyrodniczych, Języków

Obcych, Wychowania Fizycznego. Zadaniem zespołów jest:

a. opracowywanie i ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania opartych na

Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania,

b. korelacja treści nauczania programów przedmiotowych,

c. dostosowywanie przedmiotowych programów i planów pracy do standardów

egzaminu ósmoklasisty,

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,

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. opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły,

m. dzielenie się doświadczeniami pedagogicznymi,

n. opracowywanie i zarządzanie programami i projektami szkolnymi,

o. doskonalenie warsztatu pracy,

p. dzielenie się wiedzą pozyskaną w ramach szkoleń i warsztatów zawodowych,



q. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia, doradztwa i wspierania

nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,

r. wybór i analiza konkursów ogólnopolskich oraz organizacja konkursów

wewnątrzszkolnych,

s. inne zadania określone przez członków zespołów.

§4

Plan pracy zespołów, zadania Przewodniczącego

1. Każdy z powołanych zespołów pracuje zgodnie z opracowanym planem pracy

zespołu.

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

odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminy ich realizacji.

3. Do zadań Przewodniczącego zespołu należy:

a. planowanie pracy zespołu – harmonogram spotkań,

b. monitorowanie prac zespołu,

c. dokumentowanie pracy zespołu (protokoły z posiedzeń, wypracowane

materiały, wnioski do dalszej pracy itp.).

d. przedkładanie dyrektorowi szkoły:

— opracowanego planu pracy zespołu na kolejny rok szkolny,

— sporządzonego rocznego sprawozdania z pracy zespołu zawierającego

informację o uzyskanych efektach oraz wnioski.

§5

Obowiązki członka zespołu

1. 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 przedmiotowego regulaminu,

d. przestrzeganie tajemnicy przebiegu zebrań zespołu.



§6

Postanowienia końcowe

1. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku

szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

2. Wnioski z pracy zespołów są uwzględniane w szkolnym planie nadzoru na kolejny

rok szkolny.

3. Załącznikami do regulaminu są:

a. Składy osobowe zespołów zadaniowych w Społecznej Szkole Podstawowej

im. Rady Europy w Lubinie - załącznik nr 1

b. Plan Pracy Zespołu - załącznik nr 2

c. Protokół ze spotkania Zespołu - załącznik nr 3

d. Sprawozdanie z pracy Zespołu - załącznik nr 4

Uchwalono i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2022 r.

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

●

Zespół Edukacji Montessori

●

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

●

Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego

●

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych

●

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

●



Załącznik nr 2

Plan Pracy Zespołu…

na rok szkolny…

W skład zespołu……………………………………………………..………...…

działającego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie wchodzą

następujący nauczyciele:

1.

2.

3.

Główne cele zespołu to:

-

-

-

Lp. Zadania do realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne



Załącznik nr 3

Protokół ze spotkania Zespołu ...........
w  dniu  ......

Uczestnicy spotkania:

Tematyka i przebieg spotkania:

Wnioski i ustalenia:

Załączniki:

Podpisy :

___________________________

___________________________

_________________________

_________________________

___________________________

___________________________

_________________________

_________________________



Załącznik nr 4

Sprawozdanie z pracy zespołu

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Efekty

Wnioski:

●
●
●

podpis przewodniczącego


