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Załącznik do Uchwały nr 3/17/18 
    Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 

 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
z dnia 12 września 2017r. 

 
 
  
Skład i zadania zespołów przedmiotowych, nauczycielskich, 
wychowawczych, problemowo-zadaniowych oraz przydział 

nauczycielom dodatkowych prac i czynności  
w roku szkolnym 2017/2018 
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1. Z dniem 12 września 2017r. powołuje się zespoły przedmiotowe, nauczycielskie, 

wychowawcze, problemowo-zadaniowe oraz określa zasady i sposób ich funkcjonowania. 

2. Zespoły wychowawcze i nauczycielskie zespoły klasowe w składzie: 

ZESPOŁY WYCHOWAWCZE: 
a) wychowawcy oddziału przedszkolnego – Eligia Tokajuk, Alicja Suchocka – pracami kieruje 

p. Eligia Tokajuk; 

b) wychowawcy kl. I – oddziały: A - Agnieszka Kowalewska, B – Elżbieta Josiewicz – pracami 

zespołu kieruje – Elżbieta Josiewicz; 

c) wychowawcy kl. IV – oddziały: A – Małgorzata Żabicka, B – Renata Kołdys – pracami 

kieruje p. Małgorzata Żabicka;  
d) wychowawcy kl. VII – oddziały: A – Małgorzata Harasim, B – Magdalena Białokozowicz;              
e) wychowawcy gimnazjalnej kl. II – oddziały: A – Magdalena Siwko, B - Anna Kaczor,                  

C - Wiesław Krzysztof Bukpaś, D - Wojciech Jegliński, E - Bogna Anna Makola – pracami 

kieruje p. Anna Kaczor;  

f) wychowawcy gimnazjalnej kl. III – oddziały: A - Eligia Tokajuk, B - Elżbieta Josiewicz,             

C - Diana Zawistowska, D - Justyna Jeżewska, E - Elżbieta Orlik-Gogacz, F - Agnieszka 

Kowalewska – pracami zespołu kieruje p. Elżbieta Orlik-Gogacz; 
Zadania klasowych zespołów wychowawczych obejmują między innymi:  

a) inicjowanie, organizacja i prowadzenie różnorodnych form spotkań z rodzicami, 

b) diagnoza wychowawcza oraz wsparcie materialne, m.in. w formie stypendiów  

o charakterze socjalnym i motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 

c) rozwiązywanie na bieżąco, nietypowych, trudnych problemów wychowawczych, 

d) ustalanie, modyfikowanie planów pracy wychowawczej, współpraca ze szkolnymi 

specjalistami, 

e) tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, naprawczych, doskonalących dla 

danego oddziału, 

f) integracja wszystkich klas we współpracy z rodzicami poprzez organizację imprez 

szkolnych,  

g) dokumentowanie pracy danego oddziału (protokoły, PDW, itd. w zależności  

od potrzeb) i gromadzenie opracowań w „Teczce wychowawcy”. 

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY KLASOWE: 
a) wychowawcy poszczególnych oddziałów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi, 

terapeutycznymi i oddziałem przedszkolnym oraz nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych w określonym oddziale i na danym poziomie klasy zgodnie z przydziałem 

czynności. Liderami nauczycielskich zespołów klasowych są wychowawcy wymienieni              

w ppkt. 2) a-g, 
Zadania nauczycielskich zespołów klasowych obejmują między innymi: 
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b) bieżące prowadzenie obserwacji pedagogicznej, 

c) ustalanie zestawu programów nauczania dostosowanych do możliwości rozwojowych 

uczniów w danym oddziale oraz monitorowanie realizacji zestawów programów nauczania 

dla danego oddziału, diagnozowanie i modyfikowanie zestawów w miarę potrzeb, 

d) ustalanie szkolnych zestawów podręczników dla danego oddziału, 

e) uzgodnienie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania 

pokrewnych przedmiotów oraz ewentualne uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru 

podręczników szkolnych, 

f) opracowanie przedmiotowych systemów oceniania i kryteriów oceniania uczniów, 

diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu 

wychowawczo-profilaktycznego, organizacja kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów, 

opracowywanie sprawdzianów, testów, zadań egzaminacyjnych integrujących treści 

różnych przedmiotów, 

g) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału, dobór metod 

wychowawczych dla danego oddziału, zwłaszcza dla uczniów z dostosowaniem, 

uzgadnianie tygodniowego łącznego obciążenia ucznia pracą domową, ewaluację 

śródrocznych i rocznych osiągnięć uczniów. 

Grupa wsparcia: dyrektor, wicedyrektor, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele biblioteki, 

wychowawcy świetlicy. 

 ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE: 

1) Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: 
a) wychowawcy oddziału przedszkolnego – Eligia Tokajuk, Alicja Suchocka – pracami 

kieruje p. Eligia Tokajuk; 
2) Zespół nauczycieli nauczania początkowego: 

a) wychowawcy kl. I – oddziały: A - Agnieszka Kowalewska, B – Elżbieta Josiewicz – 

pracami zespołu kieruje – p. Elżbieta Josiewicz; 
3) Zespoły przedmiotów humanistycznych: 

a) zespół przedmiotowy języka polskiego – wszyscy nauczyciele języka polskiego.                         

Na wniosek członków zespołu języka polskiego – pracą zespołu kieruje – p. Justyna 

Jeżewska, 

b) zespół przedmiotów: historia, WOS – Anna Kaczor, Magdalena Białokozowicz - pracą 

zespołu kieruje – p. Magdalena Białokozowicz, 

c) zespół katechetów: ks. Przemysław Przekop, Michał Józef Janiszewski - pracą zespołu 

kieruje – p. Michał Józef Janiszewski, 

d) zespół przedmiotów artystycznych: Renata Lau, Bogumiła Bajbak, Tadeusz Gut – pracą 

zespołu kieruje – p. Bogumiła Bajbak, 
4) Zespoły przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: 
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a) zespół matematyczny - wszyscy nauczyciele matematyki - pracą zespołu kieruje – p. Maria  

Jolanta Kłosińska, 

b) zespół przedmiotów przyrodniczych - nauczyciele: biologii, chemii, fizyki, geografii - pracą 

zespołu kieruje – Agnieszka Baranowska-Moroz, 
5) Zespół przedmiotowy języków obcych nowożytnych: 

a) wszyscy nauczyciele języków nowożytnych nauczanych w szkole: język angielski, 

niemiecki, francuski - pracą zespołu kieruje – p. M . Harasim, 
6)  Zespół nauczycieli wychowania fizycznego: 

b) wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego - pracą zespołu kieruje - p. Beata Kozłowska, 
Zadania wyżej wymienionych zespołów przedmiotowych obejmują m. in.: 

a) diagnozę edukacyjną – określenie potrzeb i możliwości każdego ucznia  

z uwzględnieniem wyników poprzedniego etapu edukacyjnego, 

b) opracowanie i modyfikowanie planów dydaktycznych i zapisów oceniania 

wewnątrzszkolnego, 

c) wybór programów nauczania, modyfikowanie programów zgodnie z wynikami diagnozy 

dydaktycznej lub tworzenie programów własnych; opiniowanie przygotowanych w szkole 

własnych programów nauczania, modyfikacji programowych oraz indywidualnych 

programów dla ucznia; ewaluacja programów i planów nauczania z uwzględnieniem 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

d) wybór podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dopuszczonych do użytku 

szkolnego przez MEN, 

e) analizowanie wyników nauczania danego przedmiotu w szkole (na podstawie danych 

statystycznych), 

f) przygotowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania, analiza 

wyników, monitorowanie realizacji wniosków, analiza efektywności wdrażanych wniosków, 

modyfikacja działań, 

g) organizowanie egzaminów próbnych, analiza wyników tych egzaminów; analiza egzaminu 

zewnętrznego, właściwe komunikowanie wyników uczniom i rodzicom, monitorowanie 

wdrażania wniosków, analiza efektywności wdrażanych wniosków, 

h) przygotowanie szkolnych etapów konkursów, turniejów, olimpiad, zawodów  

w oparciu o zarządzenie dyrektora, w tym przygotowanie uczniów do konkursów, 

olimpiad, turniejów, zawodów i egzaminu zewnętrznego, 

i) wsparcie ucznia z problemami i zainteresowaniami edukacyjnymi, 

j) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację planowanych przedsięwzięć, 

k) prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wewnątrz zespołu  

i samokształcenie, 

l) zbieranie informacji i promowanie osiągnięć uczniów w szkole, w środowisku lokalnym,                 

w mediach i na stronie internetowej szkoły, 
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m) uwzględnianie wyników analiz z badań wewnętrznych w organizacji procesów 

edukacyjnych, 

n) planowanie i wdrażanie innowacji, eksperymentów, projektów edukacyjnych, 

o) składanie zapotrzebowania na wyposażenie pracowni przedmiotowych niezbędnego                 

do realizacji treści podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami ujętymi                  

w podstawie programowej (pomoce, sprzęt), 

p) monitorowanie jakości i efektywności nauczania języków obcych, 

q) inicjowanie i realizacja imprez o charakterze prozdrowotnym, charytatywnym, 

rekreacyjnym, wolontariatu, 

r) organizacja turniejów i rozgrywek sportowych, ustalanie kalendarza imprez sportowych              

w oparciu o kalendarz SZS. 

Sposób realizacji zadań: 

1) ustalanie zakresu działań na bieżący rok szkolny zgodnie ze specyfiką pracy zespołu                         

i przedstawienie planu pracy wraz z harmonogramem działań uwzględniających realizację 

gimnazjalnego projektu edukacyjnego dyrektorowi szkoły do 25 września 2017 r., 

2) terminowa realizacja zaplanowanych działań, monitorowanie realizacji planu                                     

i wprowadzenie koniecznych zmian, 

3) okresowe podsumowanie stopnia realizacji zadań – ewaluacja - (wnioski, opinie, efekty)                    

w formie sprawozdania prezentowanego przez lidera zespołu na klasyfikacyjnych 

/podsumowujących posiedzeniach rady pedagogicznej. 

ZESPOŁY PROBLEMOWO-ZADANIOWE: 
1) Zespół do analizy egzaminu gimnazjalnego: liderzy zespołów przedmiotowych 

egzaminacyjnych - lider p. Marta Kulbacka. 
Zadania zespołu: 

a) zebranie analiz jakościowych od zespołów przedmiotowych (poziom zaliczenia zadania)                        

i przygotowanie do dyskusji wniosków i analiz 

b) przygotowanie analizy wskaźników ilościowych (średnie w porównaniu do gminy, powiatu, 

województwa, kraju, skale staninowe wyniki szkoły i ucznia, wykorzystanie metody EWD 

do analizy kontekstowej, postępu w nauczaniu), 

c) przygotowanie prezentacji dla Rady Pedagogicznej dotyczącej analizy egzaminów, 

d) zaplanowanie i monitorowanie wdrażania działań w oparciu o wnioski sformułowane przez 

zespoły przedmiotowe – przedmioty egzaminacyjne – po egzaminie 2017, 

e) monitorowanie realizacji i skuteczność wdrażania wniosków, 

2) Zespół do koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: wychowawcy 

klas, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, lider – Tomasz Katana, 
3) Zespół ds. nowelizacji statutu: p. Marta Kulbacka, p. M. Harasim, p. Alina Kalinowska, 

p. Jan Najechalski,  lider - p. Agnieszka Kowalewska, 
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4) Zespół ds. ewaluacji programu wychowawczego-profilaktycznego: wychowawcy                         

i wychowawcy wspomagający poszczególnych oddziałów, pedagog, p. Tomasz Katana - 

lider, J. Najechalski, B. Taraszkiewicz, 
5) Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej do tematyki „Dzieci nabywają wiadomości                            

i umiejętności określone w podstawie programowej”: pani Maria Jolanta Kłosińska - 

lider, pani Diana Zawistowska, pani Elżbieta Josiewicz, pani Alicja Suchocka, p.Eligia 

Tokajuk, 
6) Zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych: pani Bogna Anna Makola - lider                      

-modyfikacja procedury, monitorowanie udziału, przedłożenie do akceptacji oferty 

projektów edukacyjnych, pani Diana Zawistowska - organizacja Festiwalu Projektów 

Edukacyjnych,  
7) Zespół ds. promocji zdrowia i kultury fizycznej: - pani Beata Kozłowska - lider, 

nauczyciele wychowania fizycznego, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawcy, 

pedagog, psycholog,  
8) Zespół ds. wspierania zadań z zakresu przedsiębiorczości i samorządności 

uczniowskiej, w tym prowadzenie sklepiku uczniowskiego „Pod gwiazdami”: 
Magdalena Białokozowicz, Beata Kozłowska, Paweł Karandziej – nadzorowanie pracy 

sklepiku uczniowskiego, wdrażanie uczniów do przedsiębiorczości, zamawianie towarów, 

prowadzenie małej księgowości, 

9) Zespół ds. protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej: Beata Kozłowska, Alina 

Kalinowska, Wojciech Jegliński - pisanie protokołów, Tomasz Borowski - nagrywanie                

i archiwizowanie przebiegu posiedzeń RP, 
10) Zespół ds. koordynowania organizacji imprez i uroczystości szkolnych: pani 

Bogumiła Makola, pani Renata Kołdys, pan Najechalski Jan, pan Wiesław Bukpaś, pani 

Eligia Tokajuk, pani Beata Kozłowska, pani Karolina Truchan, pani Magdalena Siwko, 

pani Magdalena Białokozowicz, pani Małgorzata Żabicka, pani Bogumiła Bajbak, pan 

Tadeusz Gut, pani Renata Lau, pan Wojciech Jegliński, pan Grzegorz Romotowski, pan 

Tomasz Borowski, ks. Przemysław Przekop itp. (planowanie, organizacja imprez                        

i uroczystości stałych i doraźnych oraz przydział zadań zgodnie z planem pracy szkoły),  
11) Zespół ds. koordynowania zawodów sportowych: - pan Maciej Mularczyk - lider, 

nauczyciele wychowania fizycznego, Beata Kozłowska (ustalenie kalendarza imprez 

sportowych szkolnych i pozaszkolnych, koordynowanie prawidłowego przebiegu, 

sporządzanie sprawozdań na stronę www szkoły), 
12) Zespół ds. koordynowania wycieczek szkolnych: wychowawcy, pani Małgorzata 

Żabicka - lider, Elżbieta Orlik-Gogacz, Anna Kaczor, Jegliński Wojciech, Najechalski Jan 

(ustalenie harmonogramu wycieczek organizowanych poza stałe miejsce zamieszkania. 

Monitorowanie prawidłowego przebiegu,  
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13) Zespół ds. koordynowania przedsięwzięć związanych z patronem szkoły: Wojciech 

Jegliński - lider, Bogna Makola, Magdalena Siwko, Wiesław Bukpaś, Dorota Włodarska, 

Magdalena Białokozowicz, Diana Zawistowska, nauczyciele z poszczególnych etapów 

edukacyjnych - (planowanie przedsięwzięć związanych z patronem szkoły, prowadzenie 

gabloty z informacjami o patronie, ciekawostki, nowinki), 
14) Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: - pani Anna Kaczor  i  Karolina Truchan, 

15) Opiekun gazetki szkolnej ”Byle do dzwonka” – pani Magdalena Siwko,  

16) Opiekun pocztu sztandarowego: p. Maciej Mularczyk, P. Alina Kalinowska  (promocja 

działań, wizerunek: gazetka z wydarzeń reprezentacji pocztu sztandarowego, 

koordynowanie wyboru nowego składu pocztu, przygotowanie uczniów do należytego 

pełnienia funkcji, troska o sztandar i insygnia, opieka nad pocztem podczas uroczystości 

szkolnych, pozaszkolnych), 
17) Prowadzenie Kroniki szkoły, Złotej Księgi Pochwał i Księgi Pamiątkowej: pani 

Magdalena Białokozowicz – lider, Tadeusz Gut, Bogumiła Bajbak, 
18) Zespół ds. zagospodarowywania i estetyki korytarzy, w tym gablot szkolnych: 

Bogumiła Bajbak- lider, Renata Lau, Dorota Włodarska, Michał Janiszewski, Anna 

Kaczor, Jan Najechalski, 
19) Komisja stypendialna: Beata Kozłowska - lider, Wiesław Bukpaś, Karolina Truchan, Jan 

Najechalski (zadania zgodnie z regulaminem, m.in. rozpatrywanie wniosków pod 

względem formalnym i merytorycznym, ustalanie średniej ocen wymaganej                              

do przyznania stypendium na każde półrocze), 
20) Zespół ds. innowacji: pani Marzena Kamińska-Kopiczko–lider, pani Małgorzata 

Harasim, pani Diana Zawistowska, pani Elżbieta Orlik-Gogacz, pani Małgorzata Żabicka, 

pani Magdalena Siwko, pani Agnieszka Baranowska-Moroz. 
21) Zespół do monitorowania wybranych obszarów szkoły w składzie: - Barbara 

Taraszkiewicz, Maria Jolanta Kłosińska, Karolina Truchan, Małgorzata Żabicka, Renata 

Lau, Anna Kaczor, Agnieszka Baranowska-Moroz, Grzegorz Romotowski, Jan 

Najechalski; 
22) ZESPOŁY DO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PLANOWANIA I ORGANIZACJI 

PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY: 
1) Zespół ds. tygodniowego planu zajęć edukacyjnych: - Marta Katarzyna Kulbacka, 

Jan Najechalski, Grzegorz Romotowski,  
2) Zespół ds. tygodniowego planu dyżurów: Jan Najechalski, Bogna Anna Makola, 

3) Zespół ds. współpracy z rodzicami: - Barbara Taraszkiewicz, Jan Najechalski, Karolina 

Truchan, Tomasz Katana, wychowawcy i wychowawcy wspomagający klas,  
4) Zespół ds. promocji i wizerunku:  
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a) Grzegorz Romotowski, Diana Zawistowska (administrator strony internetowej szkoły, 

wykonywanie zdjęć i bezpośrednie zamieszczanie na portalach internetowych, 

opracowywanie folderów, prezentacji),  

b) Wojciech Jegliński, Małgorzata Żabicka (promocja działań i osiągnięć szkoły                         

w mediach w porozumieniu z dyrektorem szkoły (zdjęcia wraz z komentarzem),  

c) Wiesław Bukpaś (wykonywanie zdjęć, obróbka, selekcja, drukowanie świadectw                    

i innych dokumentów szkolnych),  

d) Eligia Tokajuk, Bogumiła Bajbak, Tadeusz Gut, (wykonywanie projektów zaproszeń, 

plakatów, życzeń okolicznościowych do współpracujących instytucji ze szkołą, dekoracji) 

e) Renata Kołdys, Justyna Jeżewska, Magdalena Siwko (redagowanie, korekta tekstów), 

Tomasz Borowski, Grzegorz Romotowski (logistyka i nagłośnienie imprez i uroczystości 

szkolnych), 
5) Zespół ds. planowania i organizacji WDN: Barbara Taraszkiewicz, Jan Najechalski, 

Wiesław Bukpaś, Elżbieta Josiewicz (opracowanie planu doskonalenia zawodowego, 

diagnoza potrzeb, organizacja różnych form doskonalenia), 
6) Zespół awansujących nauczycieli: – opiekunowie stażu, nauczyciele odbywający staż 

(prowadzenie lekcji, monitorowanie prawidłowego przebiegu stażu, planów rozwoju 

zawodowego, przygotowanie projektów ocen dorobku zawodowego). Wsparcie: 

dyrektor, wicedyrektor, 

7) Zespół do organizacji sprzętu na apele, uroczystości szkolne: Jan Najechalski - 

lider, Grzegorz Romotowski, Bogumiła Bajbak, Tadeusz Gut, Wojciech Jegliński, 

Wiesław Bukpaś, Tomasz Borowski, Eligia Tokajuk, Jerzy Siwko, 
8) Zespół ds. wolontariatu, akcji charytatywnych: pan Michał Janiszewski,                            

ks. Przemysław Przekop, Karolina Truchan, Tomasz Katana, Małgorzata Żabicka, Beata 

Kozłowska. 
9) Koło łączników bibliotecznych: - Dorota Włodarska, Katarzyna Kozłowska,  

10) Opiekun chóru: Renata Lau, Katarzyna Kozłowska, 

11) Zespół zadaniowy nauczycieli do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 zadań 
projektu Edukacji Globalnej, wynikających z realizacji tematyki edukacji globalnej 
zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN: - Baranowska-Moroz 

Agnieszka-lider, Orlik-Gogacz Elżbieta, Jegliński Wojciech, Kamińska-Kopiczko Marzena 

Elżbieta, Dorota Włodarska, Bogumiła Bajbak, Grzegorz Romotowski, Jan Najechalski, 

Katana Tomasz, Kaczor Anna. 
WSKAŹNIKI. 

1. Zespoły organizują spotkania wg potrzeb, zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu. 

Ze spotkań sporządzane są protokoły (dotyczy zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych i nauczycielskich zespołów klasowych). 
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2. W obrębie zespołów mogą być tworzone grupy zadaniowe do opracowania konkretnych, 

doraźnych działań. 

3. Plany pracy zespołów przedmiotowych powinny być zgodne z planem pracy szkoły, 

kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych. 

4. Nauczycielom stażystom, którzy rozpoczynają pracę w szkole nie przydziela się zadań 

dodatkowych do samodzielnego wykonania. Nauczyciel współpracuje z opiekunem 

stażu, który wspiera stażystę w jego zadaniach dodatkowych. 

 

Powyższe zasady i przydział został ustalony w porozumieniu z Radą Pedagogiczną             

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na zebraniu w dniu 12 września 2017 
roku, protokół nr 2/2017/2018. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

Barbara Taraszkiewicz 
 
  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. Mikołaja Kopernika w Olecku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Taraszkiewicz 
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