
 1 

  

 

Załącznik nr 9 do Statutu 

                                                                        Zespołu Szkół Morskich 

im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu  

 

 

 

REGULAMIN ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH 

 

 

§1. Zespoły przedmiotowe są grupami celowymi, pracującymi zespołowo, a ich działalność opierać 

się winna na aktywnym uczestnictwie członków. Podstawowym zagadnieniem, którym zajmują się 

zespoły przedmiotowe, jest proces nauczania oraz problemy z tym związane. 

 

§2. W Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu pracują następujące zespoły przedmiotowe: 

1) zespół d/s przedmiotów  humanistyczno - społecznych, 

2) zespół d/s języków obcych, 

3) zespół d/s przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,  

4) zespół d/s przedmiotów zawodowych morskich (zawody: technik mechanik okrętowy, 

technik nawigator morski), 

5) zespół d/s przedmiotów zawodowych (zawody : technik spedytor, technik logistyk, technik 

eksploatacji portów i terminali),   

6) zespół d/s sportu i rekreacji. 

 

§3. W składach poszczególnych zespołów przedmiotowych pracują: 

1) W zespole d/s przedmiotów humanistyczno - społecznych -  nauczyciele uczący 

przedmiotów: język polski, historia,  wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, religia, 

wychowanie do życia w rodzinie, etyka. 

2) W zespole d/s języków obcych - nauczyciele języka angielskiego, języka niemieckiego, 

języka hiszpańskiego, języka angielskiego zawodowego, języka rosyjskiego 

zawodowego. 

3) W zespole d/s przedmiotów matematyczno - przyrodniczych -  nauczyciele uczący 

przedmiotów:  matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, informatyka, podstawy 

przedsiębiorczości. 

4)  W zespole d/s przedmiotów zawodowych morskich -  nauczyciele uczący przedmiotów 

zawodowych oraz nauczyciele zajęć praktycznych. 

5) W zespole d/s przedmiotów zawodowych w zawodach technik spedytor, technik 

logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, - nauczyciele uczący przedmiotów 

zawodowych.  

6) W zespole d/s sportu i rekreacji nauczyciele uczący wychowania fizycznego                                  

i wychowania morskiego oraz przysposobienia obronnego, edukacji dla bezpieczeństwa. 

 

§4. Ww. zespoły przedmiotowe pracują wg oddzielnych rocznych planów pracy ustalonych                            

i zatwierdzonych przez zespoły na początku każdego roku szkolnego. 

 

§5. Do podstawowych zadań zespołów przedmiotowych należy: 

1) korelacja programów nauczania dla przedmiotów ogólnokształcących, 

2) korelacja programów nauczania dla przedmiotów zawodowych, 

3) organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich w ramach przedmiotów 

ogólnokształcących, zawodowych oraz zajęć praktycznych, 
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4)  w ramach poszczególnych zespołów przedmiotowych organizowanie tzw. rad 

szkoleniowych mających na celu zapoznanie się i przedyskutowanie zmian 

wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  lub inne instytucje 

odpowiedzialne, 

5) ocena realizacji programów nauczania przez poszczególnych nauczycieli, 

6) dobór podręczników dla uczniów obowiązujących w szkole, 

7) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli oraz form 

doskonalenia zawodowego w ramach szkoły, 

8) współdziałanie w ramach poszczególnych zespołów w zakresie urządzania i wyposażania 

pracowni i laboratoriów przedmiotowych oraz warsztatów szkolnych, 

9) opiniowanie opracowanych w szkole programów nauczania, autorskich, innowacyjnych, 

eksperymentalnych. 

 

§6. Członkowie zespołów przedmiotowych opiniują zamierzenia kierownictwa szkoły dotyczące 

uruchomiania nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Morskich. 

 

§7. Przewodniczący zespołów przedmiotowych są uprawnieni do wnioskowania do Dyrektora 

Szkoły o przyznanie nagród okolicznościowych dla wyróżniających się członków swoich zespołów. 

 

§8. Z posiedzeń zespołów przedmiotowych winny być sporządzone protokoły.  

 

 

 


