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W ośrodku działają zespoły przedmiotowe i zadaniowe, których istnienie wynika z potrzeb  

placówki i uczniów. 

Zadaniem zespołów jest doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno - 

wychowawczego, służące podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i placówki oraz zaspakajanie 

potrzeb edukacyjnych uczniów. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku 

szkolnym. 

Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą  

zespoły przedmiotowe. Zespoły współpracują ze sobą realizując obszary zaplanowane 

w harmonogramach pracy, uwzględniając wnioski z roku poprzedniego. Praca zespołu kieruje 

przewodniczący, wybrany przez zespół. 

Zadania zespołów obejmują: 

 działanie na mocy aktualnych przepisów  

 realizowanie zadań wynikających ze Statutu, planu pracy ośrodka, organizacji nadzoru 

pedagogicznego  na dany rok szkolny, programów profilaktycznych  

 korelacja treści zawartych w Podstawach Programowych  

 współpraca nauczycieli w celu realizacji Podst. Programowej  

 organizowanie doskonalenia zawodowego, doradztwa metodycznego  nauczycieli  

 opracowanie rocznego programu i planu działania 

 organizacja lekcji koleżeńskich i lekcji otwartych dla rodziców i opiekunów uczniów  

 doskonalenie systemu oceniania 

 dzielenie sie doświadczeniami , pomoc nauczycielom początkującym  

 podejmowanie wspólnych inicjatyw, współpraca z samorządami szkoły i grup 

wychowawczych w celu organizowania wydarzeń artystycznych i sportowych sprzyjających 

rozwojowi uczniów  

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – uwzględniając inne niż tradycyjne 

formy działań  

Zadania zespołu wychowawczego obejmują ponadto: 

 opracowanie tematyki godzin wychowawczych 

 wymianę doświadczeń wychowawczych 

 upowszechnianie scenariuszy wychowawczych 

 realizację zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego ośrodka 

i planu pracy ośrodka 

 doskonalenie systemu oceniania zachowania 

 doskonalenie programu wychowawczego i profilaktycznego 

 omawianie i udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, pojawiających 

sie w ośrodku oraz wniosków do pracy - współpraca z zespołami  

Dokumentowanie pracy zespołów: 

 dokumentacje stanowią plany pracy zespołu i harmonogram – protokoły spotkań, 

sprawozdania  

 plan pracy zespołów przygotowywany jest na dany rok szkolny lub półrocze , uwzględnia 

cele i zadania szczegółowe pracy zespołu, terminarz spotkań 


