
ZARZĄDZENIE 2021/2022 

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku  

z dnia 8 września 2021 r. 

 

W sprawie: powołania zespołów nauczycielskich w Szkole Podstawowej nr 6 w  Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku 

Na podstawie: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1082) - art. 72 ust. 4 pkt 2.; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 

2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 502) - § 4 ust. 1., 

 dyrektor zespołu zarządza, co następuje: 

§ 1. 

I. Powołuję następujące zespoły nauczycielskie: 

1. Zespół Nauczania Wczesnoszkolnego 

Skład zespołu: wychowawcy klas I-III i nauczyciele pracujący w tych oddziałach 

2. Zespół Humanistyczny 

Skład: nauczyciele języka polskiego, historii, WOSu, religii, muzyki, plastyki, 

języków obcych oraz pracujący w oddziałach 4-8 nauczyciele zajęć rewalidacyjnych 

i korekcyjno-kompensacyjnych. 

3. Zespół Matematyczno – Przyrodniczy 

Skład: nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii, zajęć 

technicznych, informatyki oraz pracujący w oddziałach 4-8 nauczyciele zajęć 

rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych. 

4. Zespół Wychowania Fizycznego                           

Skład: nauczyciele wychowania fizycznego 

5. Zespół ds. opiekuńczych i wychowawczych, w tym analizy specyficznych potrzeb 

uczniów, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowania 

i wdrożenia Planu wychowawczo-profilaktycznego. 
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Skład: pedagog, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, wychowawca kl. IV b, 

wychowawcy świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel WDŻ, 

bibliotekarz, higienistka szkolna. 
6. Zespół do spraw nowelizacji i analizy statutu szkoły. 

Skład: wicedyrektor, nauczyciel j. polskiego, nauczyciel matematyki, nauczyciel 

prowadzący zajęcia rewalidacyjne i ZKK. 

 

II. Spis przewodniczących zespołów nauczycielskich oraz ich skład stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

§ 2. 

Powołane zespoły określają plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym oraz 

dokumentują swoje spotkania w formie protokołów. 

§ 3. 

Podsumowanie prac zespołów odbywa się dwa razy w roku - podczas śródrocznego 

klasyfikacyjnego i podsumowującego zebrania Rady Pedagogicznej oraz zebrania rocznego 

podsumowującego rok szkolny.  

§ 4. 

Nadzór nad realizacja zarządzenia sprawuje dyrektor zespołu. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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