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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zmianami ) 

2. Statut Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie 

1. Zadaniem zespołów jest szeroko rozumiane doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno-

wychowawczego, służące podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i szkoły, oraz zaspokajanie potrzeb 

edukacyjnych uczniów, umożliwiające rozwijanie talentów i zainteresowań. 

2. W ZS w Gościnie pracują następujące zespoły przedmiotowe:  
1) zespół d/s przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (Zespół matematyczno-

przyrodniczy). W skład zespołu wchodzą: nauczyciele matematyki, chemii, fizyki, biologii, 

geografii, podstaw przedsiębiorczości, informatyki, wychowania fizycznego, przyrody. 

2) zespół d/s przedmiotów humanistycznych (Zespół humanistyczny). W skład zespołu 

wchodzą: nauczyciele języków obcych, historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze wiedzy o 

społeczeństwie, historii i społeczeństwa, religii oraz nauczyciel bibliotekarz. 

3. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) opracowanie i ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania na podstawie 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

2) porozumienie w sprawie przygotowania planów wynikowych z przedmiotów, na podstawie 

wybranego programu nauczania; 

3) korelacja treści nauczania programów przedmiotowych; 

4) dostosowanie przedmiotowych programów i planów pracy do standardów egzaminacyjnych; 

5) diagnoza dotycząca wiedzy i umiejętności uczniów; 

6) analiza wyników matur; 

7) harmonogram kontroli i pomiaru osiągnięć uczniów; 

8) porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i mierzenia 

osiągnięć uczniów; 

9) analizowanie i opiniowanie przedmiotowych programów nauczania oraz podręczników 

szkolnych; 

10) podejmowanie decyzji wyboru programów i podręczników szkolnych; 

11) opracowanie wniosków usprawniających pracę szkoły; 

12) wymiana doświadczeń pedagogicznych; 

13) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

14) opracowanie programów i projektów szkolnych oraz porozumienie w sprawie ich realizacji; 

15) doskonalenie warsztatu pracy; 

16) spotkania doskonaląco-informacyjne; 

17) inne zadania określone przez członków zespołu. 

4. Zespół pracuje zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planem. 

5. W planie pracy zespołu należy wskazać nauczycieli odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych 

zadań. 

6. Do zadań przewodniczącego zespołu należy: 

 organizowanie pracy zespołu  ustalenie harmonogramu spotkań, prowadzenie spotkań zespołu; 
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 monitorowanie wykonania zadań zaplanowanych do realizacji; 

 sporządzanie semestralnego i rocznego sprawozdania z działalności zespołu; 

 organizowanie i przeprowadzenie, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu, diagnozy i 

ewaluacji szkolnej oraz badań zaplanowanych przez zespół; 

 dokumentowanie pracy zespołu. 

 

 

 

 

Niniejszy regulamin Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie zatwierdziła w dniu 

01 marca 2016 roku 


