
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU NAUCZYCIELI 

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA 

TWARDOWSKIEGO W KOLNICZKACH   

 

 
Podstawa prawna  

 Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. N r61 poz.624 ze zm.) 

 Statut Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach  

 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Kolniczkach  

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. ks. 

Jana Twardowskiego w Kolniczkach 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. W celu doskonalenia i unowocześniania procesu dydaktyczno - 

wychowawczego służącemu podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i szkoły 

oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów, umożliwiających rozwijanie 

talentów i zainteresowań dyrektor szkoły powołał Zespół Nauczycieli Edukacji 

Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.  

2. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

i przedszkolnej. 

4. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora szkoły. 

5. Kadencja przewodniczącego trwa jeden rok szkolny. 

6. Skład osobowy Zespołu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego. 

7. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące nauczycielami 

edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także w uzasadnionych 

przypadkach rodzice uczniów i inne zaproszone przez przewodniczącego 

osoby. 



8. Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej pracuje 

w oparciu o roczny plan pracy ustalony i zatwierdzony przez Zespół na 

początku każdego roku szkolnego. 

9. Spotkania  Zespołu odbywają się raz na dwa miesiące, w każdy  pierwszy 

poniedziałek miesiąca o godz. 15.00 i częściej w zależności od zaistniałego 

problemu wychowawczego lub dydaktycznego. Zebranie zwołuje 

przewodniczący, powiadamiając o jego miejscu i terminie członków Zespołu 

oraz inne zainteresowane osoby. 

10. Zebrania Zespołu są przygotowywane i prowadzone przez 

przewodniczącego. 

11. Zebranie Zespołu są protokołowane. Protokół zawiera w szczególności 

informacje o terminie posiedzenia, listę uczestników, porządek posiedzenia 

oraz ewentualne wnioski, a dokumentacja zespołu znajduje się 

u przewodniczącego. 

11. Zespół pod koniec roku szkolnego dokonuje ewaluacji swojej pracy. 

12. Sprawozdanie z pracy Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej 

przewodniczący na radzie podsumowującej. 

 

                                                                                    

                                                                                                                                                   

A. Tomaszewska 


