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Załącznik nr 1 
do Uchwały Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Brzeźnicy Bychawskiej 

z dnia 12.09.2019 r.  

w sprawie zaopiniowania i utworzenia komisji, zespołów przedmiotowych, 

przedmiotowo-zadaniowych i zadaniowych na rok szkolny 2019/2020 

 

 

 

KOMISJE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W RAMACH RADY PEDAGOGICZNEJ   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  

W BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ 

 
ROK SZKOLNY 2019/20 

 

1 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW 
klas IV - VIII 

skład zadania 

 1. Patrycja Jankowska 
(wychowawca klasy IVa) 
 
2. Maria Marzęda 
(wychowawca klasy Va) 
 
3. Jolanta Woźniak 
(wychowawca klasy VIa) 
 
4. Marta Matyjaszczyk – Stawska 
(wychowawca klasy VIIa) 
 
5. Anna Kozieł- Sobich 
(wychowawca klasy VIIIa) 

Opracowanie planu pracy zespołu 

Opracowanie, modyfikowanie i wdrażanie szkolnego programu 
wychowawczo-profilaktycznego 

Opracowanie planów zajęć z wychowawcą dla danego oddziału 

Wybór samorządów klasowych 

Terminowe założenie i prowadzenie dokumentacji związanej z dana 
klasą 

Budowanie wśród dzieci atmosfery życzliwości i otwartości oraz 
szacunku i tolerancji 

Przypomnienie uczniom zasad BHP, ruchu drogowego i procedur 
postępowania w przypadku wypadku ucznia 

Analizowanie trudnych sytuacji zaistniałych w poszczególnych 
klasach, szukanie przyczyn ich powstawania, opracowywanie 
sposobów ich rozwiązania 

Czuwanie nad znajomością wśród dzieci praw i obowiązków ucznia 
oraz ich przestrzeganiem przez wszystkich członków społeczności 
szkolnej 

Terminowe zgłaszanie wszystkich przypadków niepokojącej absencji 

Przygotowanie i przeprowadzenie zebrań z rodzicami 

Systematyczne informowanie rodziców o postępach dziecka w 
nauce, jego zachowaniu, a także ogólnym rozwoju psychofizycznym 

Ustalenie tematyki szkoleń/warsztatów/spotkań dla rodziców 

Angażowanie rodziców w życie szkoły 

Współpraca z Radą Rodziców oraz instytucjami w zakresie niesienia 
pomocy materialnej uczniom 

Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia 
wyrównawcze 

Organizowanie wycieczek 
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Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu na sierpniowym 
posiedzeniu rady pedagogicznej 

Wnioski do pracy na przyszły rok 

2 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH, JĘZYKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH 

skład zadania 

 1. Maria Marzęda 
 
2. Marta Matyjaszczyk- Stawska 
 
3. Ewa Greguła – Szysiak 
 
4. Agnieszka Wronisz 
 
5. Weronika Turowska 
 
6. Teresa Szkodzińska 

Opracowanie planu pracy zespołu 

Wymiana doświadczeń 

Informowanie uczniów o organizowanych konkursach i olimpiadach 

Przygotowanie uczniów do konkursów historycznych, z języka 
polskiego, artystycznych 

Praca z uczniami na arkuszach egzaminu ósmoklasisty 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i z języka 
obcego nowożytnego 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka 
polskiego i języka obcego nowożytnego 

Organizowanie uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem 
imprez szkolnych 

Podnoszenie estetyki klas 

Analiza nowości wydawniczych 

Organizowanie lekcji otwartych 

Zapoznanie uczniów klasy ósmej z zasadami przeprowadzania 
egzaminu 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

Organizacja Dnia Europy (9 maja) 

Wymiana informacji uzyskanych podczas kursów, szkoleń, 
konferencji 

Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu na sierpniowym 
posiedzeniu rady pedagogicznej 

Wnioski do pracy na przyszły rok 

3 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH ORAZ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Z ZADANIAMI PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA 

skład zadania 

 1. Paulina Borzęcka 
 
2. Jolanta Woźniak 
 
3. Patrycja Jankowska 
 
4. Mariusz Baranowski 
 
5. Anna Kozieł - Sobich 

Opracowanie planu pracy zespołu 

Praca z uczniami na arkuszach egzaminu ósmoklasisty 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

Informowanie uczniów o organizowanych konkursach i olimpiadach 
matematycznych, przyrodniczych a także o konkursach i zawodach 
sportowych 

Przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

Wymiana informacji uzyskanych podczas kursów, szkoleń, 
konferencji 

Organizacja lekcji z pierwszej pomocy, zdrowego żywienia, wad 
postawy 

Organizacja Dnia Ziemi, sprzątania świata i in. 
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Opracowanie harmonogramu działań wewnątrzszkolnych mających 
na celu promocję zdrowego trybu życia 

Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu na sierpniowym 
posiedzeniu rady pedagogicznej 

4 
ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

skład zadania 

 1. Anna Kozieł – Sobich 
 
2. Marta Matyjaszczyk – Stawska 
 
3. Wioletta Wiśniewska 
 
4. Ewa Greguła - Szysiak 

Opracowanie planu pracy zespołu 

Opracowanie projektu ewaluacji 

Wybór narzędzi badawczych 

Przeprowadzenie badań 

Analiza wyników 

Opracowanie wniosków 

Przedstawienie wyników i wniosków na sierpniowym posiedzeniu 
rady pedagogicznej 

5 

ZESPÓŁ DS. DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

skład zadania 

 1. Wioletta Wiśniewska 
 
2. Paulina Borzęcka 

Opracowanie planu pracy zespołu 

Stworzenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu na sierpniowym 
posiedzeniu rady pedagogicznej 

6 

ZESPÓŁ DS. BADANIA I ANALIZY WYNIKÓW NAUCZANIA 

skład zadania 

 1. Marta Matyjaszczyk – Stawska 
 
2. Anna Kozieł – Sobich 
 
3. Elżbieta Osiak 
 
 
 

Opracowanie planu pracy zespołu 

Badanie i analiza wewnętrznych egzaminów (kl. VII I VIII oraz 
sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty 

Sporządzenie sprawozdania (za pierwszy i za drugi semestr) 
obejmującego wyniki nauczania (średnie klas z poszczególnych 
przedmiotów, najlepsze średnie, najgorsze) frekwencję i zachowanie 
(prezentacja ppt) 

Opracowanie wniosków z analizy wyników nauczania 

Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu na sierpniowym 
posiedzeniu rady pedagogicznej 

Wnioski do pracy na kolejny rok szkolny 

7 
ZESPÓŁ DS. WYCHOWANIA WCZESNOSZKOLNEGO I PRZEDSZKOLNEGO 

skład zadania 

 1. Marzena Kocyła 
 
2. Monika Budzyńska 
 
3. Marta Kalinowska 

Opracowanie planu pracy zespołu 

Przedstawienie planów pracy wychowawców dyrektorowi szkoły 

Opracowanie planu pracy przedszkola (wydarzenia, uroczystości, 
święta, dni itd.) 

Wstępna diagnoza uczniów 
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4. Ewa Greguła – Szysiak 
 
5. Elżbieta Osiak 

Dokumentowanie działań w przedszkolu i umieszczanie informacji 
na szkolnym Facebook’u i na stronie internetowej 

Współpraca z rodzicami 

Analiza wyników wstępnej diagnozy 

Wspólne omawianie i rozstrzyganie bieżących problemów 
dydaktycznych i wychowawczych 

Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu na sierpniowym 
posiedzeniu rady pedagogicznej 

Wnioski na kolejny rok szkolny 

8 
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU, PROMOCJI, BUDOWANIA WIZERUNKU I MARKI SZKOŁY 

skład zadania 

 1. Wioletta Wiśniewska 
 
2. Mariusz Baranowski 
 
3. Elżbieta Osiak 

Opracowanie planu pracy zespołu 

Stworzenie rocznego planu pracy szkoły 

Opieka nad stroną internetową szkoły i szkolnym Facebook’iem 

Opracowanie harmonogramu imprez szkolnych 

Opracowanie regulaminu konkursu na logo szkoły (dla dzieci i 
rodziców) 

Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu na sierpniowym 
posiedzeniu rady pedagogicznej 

Wnioski do pracy na kolejny rok 

9 
ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA REGULAMINU SZKOLNEGO RANKINGU KLAS 

skład zadania 

 1. Anna Kozieł – Sobich 
 
2. Marta Matyjaszczyk – Stawska  
 

Opracowanie regulaminu konkursu 

10 
ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA PUNKTOWEGO SYTEMU OCENIANIA 

skład zadania 

 1. Wioletta Wiśniewska 
 
2.Paulina Borzęcka 
 
3. Mariusz Baranowski 

Opracowanie planu pracy zespołu 

11 
ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 

skład zadania 

 1. Marzena Kocyła 
 
2. Monika Budzyńska 

nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, 

kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – 
zdrowotnych, 

zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką 
wybranych chorób, 

wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie 
innych, 

rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, 
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promowanie zdrowego stylu życia, 

rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych 

kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego 
środowiska 

poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, 

niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. 

12 
KOMISJA DS. EWALUACJI I NOWELIZACJI STATUTU SZKOŁY 

skład zadania 

 1. Patrycja Jankowska 
 
2. Maria Marzęda 

Aktualizowanie zapisów statutu wynikające ze zmieniających się 
przepisów prawa 

Przedstawienie sprawozdania z działalności zespołu na sierpniowym 
posiedzeniu rady pedagogicznej 

 

 

 

 

 

  


