
Regulamin działalności Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Języka Niemieckiego w 

Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. W Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie funkcjonują przedmiotowe zespoły 

samokształceniowe powołane zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły 

2. Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Języków Niemieckiego tworzą nauczyciele 

uczący języka niemieckiego. 

3. Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Języków Niemieckiego wchodzi w skład  

Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Języków Obcych. 

4. Pracą zespołu samokształceniowego kieruje przewodniczący wybierany przez 

wszystkich nauczycieli zespołu 

 

Zadania Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Języka Niemieckiego  

 

 Zadaniem zespołu jest szeroko rozumiane doskonalenie i unowocześnianie procesu 

dydaktyczno – wychowawczego służące podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i szkoły oraz 

zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów 

Cele i zadania zespołu obejmują:  

1. Wspólne opracowywanie szczegółowych zasad oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania 

2. Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania 

3. Dostosowanie przedmiotowych programów i planów pracy do standardów 

egzaminacyjnych  

4. Wypracowanie stanowisk i  uzgodnień do pracy z Rodzicami uczniów 

5. Opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły i przekazywanie ich 

przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Języków Obcych. 

6. Wymiana doświadczeń pedagogicznych (lekcje otwarte, prezentacja ciekawych 

planów pracy) 



7. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (organizacja konkursów 

przedmiotowych i międzyprzedmiotowych i imprez ogólnoszkolnych np. Dnia 

Otwartej Szkoły oraz projektów międzynarodowych 

8. Doskonalenie warsztatu pracy. 

9. Opracowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach I,  

10. Organizowanie spotkań doskonaląco – informacyjnych służących wymianie 

doświadczeń z ukończonych przez członków zespołu form doskonalenia zawodowego 

11. Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia. 

12. Opiniowanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych. 

13. Wybór podręcznika do nauczania języka niemieckiego i języka niemieckiego 

zawodowego dla poszczególnych klas i typów szkół. 

14. Opracowanie rozkładów materiału nauczania realizowanych według programu 

nauczania języka niemieckiego dla poszczególnych klas i poziomów nauczania. 

  

Plan pracy zespołu, zadania przewodniczącego 

1. Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Języków Niemieckiego pracuje zgodnie z 

opracowanym i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną  planem 

pracy zespołu przedmiotowego  

2. W planie pracy zespołu wskazać należy nauczycieli odpowiedzialnych za wykonanie 

poszczególnych zadań 

3. Do zadań przewodniczącego zespołu przedmiotowego należy: 

a) organizowanie pracy zespołu- ustalanie terminów i częstotliwości spotkań, 

b) monitorowanie rytmiczności wykonywania zadań przewidzianych do realizacji, 

c) dokumentowanie pracy zespołu przedmiotowego (protokoły z posiedzeń) 

d) przedkładanie przewodniczącej Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Języków 

Obcych sprawozdań z przebiegu pracy zespołu samokształceniowego: styczeń, 

czerwiec każdego bieżącego roku szkolnego.   


