Uchwała nr 4/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku
z dnia 31.08.2021r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej powołania Zespołu
wychowawczego, zespołów przedmiotowych i problemowozadaniowych na rok szkolny 2021/2022
Na podstawie:
art. 60 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.)
rozp. z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.), statut szkoły, co następuje:

§1
Rada Pedagogiczna opiniuje pozytywnie powołane zespoły przedmiotowe i problemowo zadaniowe na rok szkolny 2021/2022.
§2
Wykaz składu poszczególnych zespołów, stanowi załącznik do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Pedagogicznej
(-) Bogusława Martyna
Dyrektor ZSzP15

Załącznik nr 1do uchwały nr 5/2019/2020
Rady Pedagogicznej z dn. 30.08.2019r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania
zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych
na rok szkol. 2019/2020

b/ Zespół nauczycieli kl. IV-VIII / humanistyczny/:
przewodnicząca: A. Zimoch
członkowie: A. Baszczok, S. Jastrzębska, J. Dźwigacz- Kloch, C. Michalska, D.
Krzyczmonia / bibliotekarka/
Zespół matematyczno-przyrodniczy:
przew. J. Janiaczyk, K. Tkocz, n-l biologii, n-l przyrody, M. Wyleżych . M. Wziętek,
M. Pawełek.
Do pracy w ramach diagnozowania, eliminowania lub

ograniczania sytuacji

trudnych, problemów dydaktyczno-wychowawczych na terenie placówki powołano
Zespół Wychowawczy, w skład którego weszli następujący nauczyciele:
przewodnicząca: Celina Michalska / wicedyrektor)
członkowie: B. Fizia ( pedagog szkolny)
A. Podorski ( wych. świetlicy)
M. Kasparek ( przew. zespołu nauczycieli kl. I-III)
K. Krupnik ( nauczyciel przedszkola, Prezes ZNP )
A. Zimoch (przew. nauczycieli kl. V-VIII).
Dyrektor jednocześnie zastrzegła się, że każda rozpatrywana i analizowana sprawa
przez ten organ ze względu na swoją specyfikę może wpłynąć na celowy skład
członków Zespołu uczestniczącego w danym posiedzeniu.
Powołano

także

Zespół

planujący

i

koordynujący

udzielanie

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w roku szkol. 2021/2022.
W skład powołanej komisji weszli:
koordynator zespołu, socjoterapeuta , pedagog szkolny - mgr Barbara Fizia
logopeda - mgr Małgorzata Ślosarek
nauczyciel języka polskiego, surdopedagog - mgr Anna Zimoch
nauczyciel języka angielskiego, olgofrenopedagog - mgr Anna Baszczok

Wykaz powołanych zespołów przedmiotowych z podziałem na I i II poziom edukacji

Do pracy w ramach diagnozowania, eliminowania lub ograniczania sytuacji trudnych,
problemów dydaktyczno-wychowawczych na terenie placówki powołano
Zespół
Wychowawczy, w skład którego weszli następujący nauczyciele:
przewodnicząca: Celina Michalska / wicedyrektor)
członkowie: B. Fizia ( pedagog szkolny)
A. Podorski ( wych. świetlicy)
M. Kasparek ( przew. zespołu nauczycieli kl. I-III)
K. Krupnik ( nauczyciel przedszkola, Prezes ZNP )
A. Zimoch (przew. nauczycieli kl. V-VIII).
Każda rozpatrywana i analizowana sprawa przez ten organ wpłynie na docelowy skład
członków uczestniczących w danym posiedzeniu.
I.
Zespół nauczycieli kl. I-III w składzie:
Przewodnicząca: M. Kasparek
członkowie: J. Hanak, M. Ślosarek, W. Dzierżenga, K. Dziwoki
wsparcie : p. S. Jastrzębska, pedagog szkolny

II.
Zespół nauczycieli kl. IV-VIII:
1. Zespół nauczycieli kl. IV-VIII / humanistyczny/:
przewodnicząca: A. Zimoch
członkowie: A. Baszczok, S. Jastrzębska, J. Dźwigacz- Kloch, C. Michalska, D. Krzyczmonia
/ bibliotekarka/
2. Zespół matematyczno-przyrodniczy:
przewodniczący: J. Janiaczyk,
członkowie: K. Tkocz, n-l biologii, n-l przyrody, M. Wyleżych . M. Wziętek, M. Pawełek.
Zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej
w roku szkol. 2021/2022 w składzie:
koordynator zespołu, socjoterapeuta , pedagog szkolny mgr Barbara Fizia
członkowie: logopeda - mgr Małgorzata Ślosarek / SP/
nauczyciel języka polskiego, surdopedagog - mgr Anna Zimoch
nauczyciel języka angielskiego, olgofrenopedagog -mgr Anna Baszczok
Wsparciem zespołu będą nauczyciele realizujący zajęcia wspierające w przedszkolu:
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej- mgr Ewa Nakielska
- zajęcia wspierające mowę- mgr Katarzyna Jakubowska
- zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z Zespołem Aspergera – mgr Wioleta Dzierżenga
- zajęcia rewalidacyjne w zakresie aktywności procesu myślenia – mgr Joanna Hoszowska
III.

