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Sprawozdanie z nadzoru dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych za rok szk. 2019/2020 

 
EWALUACJA - wewnętrzna w zakresie  

1. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi 
 

Planowanie – wrzesień 2019 - zaplanowano 
Opracowanie narzędzi badawczych – do stycznia 2020 –  przedstawiono projekty narzędzi do akceptacji 
przez dyrektora; oddane zespołom z poprawkami; dodano grupę pracowników administracji i obsługi 
Przeprowadzenie badań – maj 2020; ze względu na COVID-19 nie uwzględniono grupy uczniów, badania 
przeprowadzono na grupie nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców za pomocą 
ankiet w systemie Google 
Analiza wyników, wnioski, przedstawienie radzie pedagogicznej – przedstawiono 23.06.2020 
Wyniki ewaluacji stanowią załącznik do sprawozdania 

 

Kontrola 

przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki 

Obszar kontroli Narzędzia kontroli Osoby 

odpowiedzialne za 

kontrolę 

Termin Realizacja - uwagi 

Dostosowanie 

wewnętrznych aktów 

prawnych oraz druków 

do nowych przepisów; 

opracowanie statutu LO 

Analiza 

opracowanych 

regulaminów, 

procedur 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy, 

kierownik ds. 

opiekuńczych, 

Gł. księgowa 

IX-XI, na 

bieżąco 

opracowano i 

wprowadzono statut LO 

4-letniego, zmiany w 

statucie CA, regulamin 

grup, regulamin 

przyznawania dodatku 

mot., dofinansowania 

szkoleń n-li, aneks do 

regulaminu pracy oraz do 

regulaminu 

wynagradzania, 

procedury zwolnień z 

języków i wf, druk 

pomocniczy do oceny 

pracy nauczyciela, 

procedury COVID-19, 

druki dokumentujące 

pracę zdalną 

Zatrudnianie nauczycieli 

zgodnie z wymaganymi 

kwalifikacjami 

Analiza dokumentów Dyrektor, 

specjalista ds. kadr 

IX Nauczyciele zatrudniani 
są zgodnie z 
kwalifikacjami;   
1 nauczyciel zatrudniony 
za zgodą MKO 
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Realizacja zaleceń z 

opinii WWRD 

Wpisy w programach 

WWR, zapisy w 

dziennikach 

Wicedyrektor III W związku z covid-19 
kontrolę przełożono na 
rok szk. 2020/21 

Realizacja zaleceń z 

orzeczeń do kształcenia 

specjalnego dla nowych 

uczniów 

IPET Dyrektor X W przypadku 1 ucznia nie 
uwzględniono zajęć 
korekcyjno – komp oraz 
dyd-wyr, wprowadzono 
od miesiąca X.2019; 
Nie uwzględniono ppp – 
prowadzona grupa 
nastolatek z 
psychologiem oraz zaj. 
kor-komp dla ucznia LO. 
w przedszkolu przyznano 
dziecku godziny 
rewalidacyjne bez zapisu 
w orzeczeniu – wycofano 
pod koniec IX.19; 1 uczeń 
– rekwalifikacja od II 
półrocza 

Wykorzystanie TIK w 

nauczaniu, udział w 

międzyszkolnej sieci 

współpracy 

Wpisy w dziennikach 

Sprawozdania 

nauczycieli 

Sprawozdanie 

zespołu TIK 

Wicedyrektor I Uczestnictwo w 2 sieciach 
współpracy (3spotkania); 
sprawozdania z realizacji 
dla 4 nauczycieli –Rs, Rż, 
Ro, Gd; TIK na lekcjach:  
SP – inf - 14 klas, ang -12, 
przyr -1,mat -4, bio -7, 
che-5, fiz-5; SBr – ang-4, 
mat-3, pp -1; LO – mat-1, 
ang-4, bio -1, fr -3; odbyły 
się 2 lekcje otwarte, 
udostępniono 2 
scenariusze zajęć; 4 n-li 
uczestniczyło w 9 
szkoleniach TIK,  

Realizacja programu 

wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa 

zawodowego przez 

wychowawców klas 

Wpisy w 

dziennikach, 

sprawozdania 

wychowawców 

Wicedyrektorzy Sprawozdania 

wych – I, VI 

 

Sprawozdania z realizacji 

przez 5 nauczycieli. Treści 

z zakresu DZ realizowane 

na godzinach wych. w 11 

klasach SP, 3 SBr, 3 LO; w 

ramach przedmiotu Edu 

Wcz – 5 klas; dodatkowo: 

SP - tech – 1 klasa,rew – 1 

klasa; SBr – podstawy 

przeds i zaj. prakt.- 3 

klasy;  LO – ang 2 klasy, 

ekonomia w praktyce – 1 

klasa 

Bezpieczeństwo uczniów 

w grupach całodobowych 

i w szkole (dyżury) 

Sprawozdania 

wychowawców; 

zeszyt zachowań 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy 

Kierownik 

Na bieżąco; 

Sprawozdania 

– I,VI 

Przedstawiono analizę 
stanu bhp w placówce 
oraz wyniki ankiet – 
oceny poziomu 
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trudnych; 

Analiza stanu 

bezpieczeństwa w 

grupach 

całodobowych 

internatu Sprawozdanie 

z analizy 

stanu bezp 

 

bezpieczeństwa 
wychowanków za I 
półrocze. Kwestie 
bezpieczeństwa – 
element ewaluacji 
obszaru zarządzanie w 
czerwcu 2020 r. 

Współpraca z rodzicami; 

uczestnictwo rodziców w 

spotkaniach zespołu 

Informacje o 

spotkaniach przy 

IPET 

Wpisy w dziennikach 

Sprawozdania nli 

Dyrektor, 

Wicedyrektorzy 

 

Sprawozdania 

n-li – I, VI 

Kontrola 

dzienników – 

X, III, VI 

Kontrola IPET 

W  I półroczu: 
80grupowe; 
107indywidualnych;  
Spotkania dyrektora z 
rodzicami 8.; rozmowy 
psychologa/pedagoga 
szkolnego 
W II półroczu spotkania i 
rozmowy odbywały się 
głównie z 
wykorzystaniem 
komunikatorów 
elektronicznych. 

     

 

Dodatkowo w okresie 25.03.2020 – 25.06.2020 odbyły się kontrole zdalnego kształcenia wg 
opracowanych planów w zakresie:  

 realizacji programu nauczania (norma/ lekko) lub celów zawartych w IPET,  

 materiałów wysyłane do uczniów,  

 terminów realizacji zajęć (czy wysłanie materiałów odbyło się w dniu zgodnym z tygodniowym 
rozkładem zajęć),  

 dokonywania wpisów w kartach dokumentujących pracę nauczycieli 
Skontrolowani zostali wszyscy nauczyciele, raporty z kontroli stanowią załącznik do sprawozdania.  
 
Kontrola dokumentacji szkolnej: 
  Dzienników zajęć edukacyjnych: 3 razy Szopkarzy, 6 razy Spadochroniarzy; dodatkowa kontrola 
dzienników klas w normie intelektualnej 

Dzienników zajęć rewalidacyjnych: 3 razy Szopkarzy, 4 razy Spadochroniarzy 
Dzienników grup opiekuńczo – wychowawczych: 
Dzienników zajęć pozostałych: 3 razy Szopkarzy, 4 razy Spadochroniarzy 
Dokumentów dotyczących obowiązku szkolnego : 194 
Dokumentacji pracy grup wychowawczych: 8 grup 
Kontrola IPE-T, IPZR-W i IPWWRD – wszystkie tj 194 + 49  
Dokumentacja WWRD – na bieżąco 

 

Wspomaganie i motywowanie nauczycieli: 

1. Uczestnictwo nauczycieli w studiach podyplomowych; ukończono: z zakresu pracy z uczniami  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 7 nauczycieli, kurs Psychoterapia dzieci i młodzieży w 
ujęciu poznawczo – behawioralnym – 1 nauczyciel, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – 1 
nauczyciel, przygotowanie pedagogiczne – 1 nauczyciel, Rytm i melodia - pedagogika tańca dla 
dzieci – 1 nauczyciel. 
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2. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli: szkoleń, superwizji i narad w celu 
podnoszenia jakości działalności edukacyjnej szkoły – rady pedagogiczne odbyły się zgodnie z 
harmonogramem; sprawozdanie WDN w załączniku – odbyło się 13 szkoleń stacjonarnych i 8 
szkoleń i warsztatów on-line. 10 nauczycieli uczestniczyło w Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo – Szkoleniowej „Focus on Autism in Inclusive Education” UP, 1 nauczyciel – udział 
czynny w panelu dyskusyjnym, 1 nauczyciel emerytowany – udział czynny  

3. Inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych – realizowane były następujące 
działania innowacyjne: 

a. Razem poznajemy świat 1.05.2018 – 31.05.2020 – będzie nadal realizowana 

b. Kuźnia sztuki 1.09.2018 – 30.06.2021 

c. Trzymaj się prosto 1.09.2018 – 30.06.2021 

d. Odkrywamy Małopolskę 1.09.2018 – 30.06.2020 – będzie nadal realizowana 

e. Serca dla zwierzaka 1.09.2019-30.06.2020 – będzie nadal realizowana 

f. Młodzież ma głos 10.02.2020 – 30.06.2020 – będzie nadal realizowana 

g. W świecie zmysłów 1.09.2019-30.06.2021 

h. Dieta i wiedza kluczem do zdrowia 1.02.2018- 30.06.2020 – będzie nadal realizowana 

i. Fortyfikacje Starego Krakowa 1.03.2020 – 30.06.2021 

j. Wstęp do dorosłości – rozszerzenie 1.09.2019 – 30.06.2020 

k. Wolontariat na miarę – 30.06.2020 

l. Ja w Krakowie – bliżej przyrody – 30.06.2020 

m. Ja też potrafię programować 1.09.2019 – 30.06.2020 

n. dodatkowo w ramach zdalnej organizacji pracy Ośrodka podejmowane były różnorodne 
działania innowacyjne z wykorzystaniem komunikatorów elektronicznych, zasobów 
internetu, tworzenia stron, udostępniania materiałów, opracowywania i analizy ankiet z 
wykorzystaniem Formularzy Google, platformy Khan Academy, platformy e-learningowej 
Moodle we współpracy z UP 

4. Umożliwienie uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach poza Ośrodkiem – łącznie udzielono 15 
delegacji na szkolenia i konferencje.  Podczas nauki i pracy zdalnej 133 nauczycieli odbywało 
szkolenia, warsztaty, webinaria on-line. 

5. Prowadzenie regularnych spotkań zespołów przedmiotowych i wychowawczych – łącznie w I 
półroczu odbyło się 118 spotkań (za II półrocze nie zebrano danych); w roku szk. 2019/20 odbyły 
się spotkania zespołów przedmiotowych – humanistyczny - 3 , matematyczno – przyrodniczy - 3 , 
językowy - 4 , edukacji wczesnoszkolnej - 3 

6. Omawianie i dokumentowanie prowadzonych obserwacji zajęć, imprez szkolnych i innych 
czynności nauczycieli – razem obserwacji: 122 , z czego 10 - przedszkole, 58 SP, 5 SBr, 11 LO, 5 
SPP, 1 - wwrd,  24 – grupy opiekuńczo - wychowawcze, 4 zrw, 4 – imprezy szkolne; spotkania 
ewaluacyjne z nauczycielami kończącymi staż w b.r. 

7. Dokonywanie ocen pracy zawodowej – 8 ocen (6 wyróżniających, 2 bardzo dobre)  
8. Nagrody i kary: 

a. Nagrody 

 Prezydenta Miasta Krakowa – 2 nauczycieli 

 Dyrektora szkoły - 41 nauczycieli, 19 pracowników A i O 
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 medal KEN – 1 nauczyciel 

 nagroda MEN – 1 nauczyciel 
b. Kary – 1 upomnienie pracownika obsługi 

9. Awans zawodowy (34 osoby):  
Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu: S – 6, K – 35, M – 22, D – 93, 1 bez 

stopnia; 
Rozpoczęli awans zawodowy: 

 nauczyciele stażyści: 6; zakończono - 6 

 nauczyciele kontraktowi: rozpoczęli 5 , kontynuacja 17, zakończono - 8 

 nauczyciele mianowani:  rozpoczęli 3 , kontynuacja 5, zakończono - 3 

Wystawiono 17 pozytywnych ocen dorobku zawodowego.  

W trakcie roku szkolnego stopień awansu nauczyciela dyplomowanego uzyskało 6 osób, 
nauczyciela mianowanego – 2  osoby, nauczyciela kontraktowego – 6 osób; 7 osób - wyznaczono 
datę egzaminu na 26.08.2020 

Wspomaganie pomocy wychowawczych : 

1. Umożliwienie pracownikom uczestnictwa podczas spotkań zespołów wychowawczych. 

2. Umożliwienie pracownikom kontaktu z psychologiem, pedagogiem szkolnym 

3. Wsparcie w zakresie petycji do MEN w sprawie dodatków za warunki pracy dla pomocy 
nauczyciela 

4. Organizacja szkolenia z zakresu używania programów SymWriter i Boardmaker dla 2 pomocy 
nauczyciela oraz szkolenia warsztatowego „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u osób z 
ASD”  przez zespół AAC dla 14 pomocy nauczyciela   

5. Wsparcie w zakresie wykonywania obowiązków w trakcie COVID-19 (rozmowy, procedury 
bezpieczeństwa, środki czystości, nowe druki, grafiki itp.) 

 

Monitorowanie: 
zbieranie i analiza informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań 
placówki 

Obszar monitorowania Narzędzia 

monitorowania 

Osoby 

odpowiedzialne 

za monitorowanie 

Termin Uwagi 

Wymagania edukacyjne 

dla uczniów z 

niepełnosp int w st. 

lekkim 

Analiza wymagań, 

publikacji na 

stronie 

internetowej 

Wicedyrektor X Przełożono monit na X 

2020 r. 

Realizacja min. liczby 

godzin obowiązkowych 

zajęć edu dla planów 

nauczania z 2012 LO 

Sprawozdania 

półroczne i roczne 

nauczycieli 

 

Wicedyrektor, 

dyrektor 

 

I, VI Zgodnie ze 
sprawozdaniami 
nauczycieli godziny są 
realizowane na bieżąco 

Realizacja podstawy 

programowej 

Wpisy w 

dziennikach 

Wicedyrektorzy Kontrola 

dzienników – 

Monit 5 nauczycieli – edu 
wczesnoszkolna, 
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Sprawozdania 

półroczne i roczne 

nauczycieli 

Karty realizacji pp 

dla wybranych 

nauczycieli 

X, III, VI  

Sprawozdania 

n-li – I, VI 

Karty pp – VI 

geografia, historia, 
biologia – planowo. 
Zgodnie ze 
sprawozdaniami 
nauczycieli programy są 
realizowane na bieżąco 

Realizacja podstawy 

programowej w 

zakresie wdrażania AAC 

Sprawozdania 

nauczycieli, 

sprawozdanie 

zespołu ds.  AAC 

Dyrektor, 

Wicedyrektorzy 

I, VI Wg sprawozdania zespołu 
AAC Spadochroniarzy – 
AAC posługuje się 70 
uczniów z niep. int., a 
doraźnie korzysta z niej 
także 35 uczniów w 
normie int. Szczegółowe 
dane w sprawozdaniu. 
Brak danych na temat 
liczby uczniów 
stosujących AAC w 
sprawozdaniu zespołu 
AAC Szopkarzy. 

Bezpieczne korzystanie 

z internetu 

Sprawozdania 

nauczycieli oraz 

specjalistów 

Dyrektor I Spotkania z policją 4x, 
realizacja treści na 
zajęciach z informatyki 14 
klas SP, 1 SBr, 1 LO 

Realizacja godzin do 

dyspozycji dyrektora 

Wpisy w 

dziennikach 

Sprawozdania nli 

Dyrektor, 

Wicedyrektorzy 

Sprawozdania 

nli I,VI 

Kontrola 

dzienników X, 

III, VI 

Łącznie realizowanych 
jest 32 gdd, z czego 1 na 
zwiększenie LG OZE (EW), 
3 zajęcia praktyczne w 
SBr, 28 na rozwijanie 
zainteresowań uczniów 
(LO-1, SPP-4, SP-23); 
wpisy w dziennikach – 
realizacja godzin zgodnie 
z przydziałem, programy 
wpisane;  

Rejestrowanie 

wycieczek i wyjść 

Karty wycieczkowe 

Rejestry wyjść 

Dyrektor, 

Wicedyrektorzy 

XI Kontrola kart wycieczek i 

wyjść Szopkarzy, kart 

wycieczek 

Spadochroniarzy - nie 

stwierdzono większych 

naruszeń  

Działalność biblioteki 

szkolnej 

Dziennik zajęć 

bibliotecznych, 

sprawozdanie 

nauczyciela 

Dyrektor I Przełożono monit na czas 

po wyprowadzeniu z 

księgozbioru starych 

podręczników. Nie odbył 

się w roku szk. 2019/20, 

planowana ewaluacja. 
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Wnioski  

1. Przeprowadzenie ewaluacji pracy biblioteki szkolnej 
2. Wdrożenie wniosków i ciekawych pomysłów z ewaluacji obszaru zarządzania i jak najszybsze 

przeprowadzenie ewaluacji tego obszaru w grupie uczniów  
3. Analiza zmian bieżących w przepisach prawnych, informowanie nauczycieli i stosowanie 
4. Organizacja pracy Ośrodka zgodnie z procedurami i wytycznymi przeciwepidemicznymi oraz 

przepisami dotyczącymi kształcenia zdalnego – wsparcie w realizacji dla nauczycieli, uczniów i 
rodziców 

5. Tworzenie i aktualizacja prawa wewnątrzszkolnego – aktualizacja statutów szkół 
6. Dalsza kontrola IPETów pod kątem realizacji zaleceń z orzeczeń oraz wymogów formalnych 
7. Kontrola realizacji zajęć wwrd pod kątem realizacji zapisów z opinii  
8. Kontrolowanie realizacji podstawy programowej  
9. Kontrola stosowania procedury zwolnienia dziecka z przygotowania do nauki języka obcego w 

przedszkolu 
10. Monitorowanie działalności przedszkola w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 
11. Wymagania edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – kontrola 

opracowania i publikacji na stronie internetowej - nadal 
12. W ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego organizacja spotkań dla uczniów 

nt bezpiecznego korzystania z internetu oraz dyskryminacji i przemocy oraz kontynuacja grupy 
samokształceniowej dla nastolatek;  

13. Dalsze prowadzenie proponowanych przez nauczycieli działań innowacyjnych.  
14. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji zapisów rozporządzenia dotyczącego kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych – standard: spotkania zespołów z udziałem rodziców 
15. Wspieranie nauczycieli w zakresie podejmowania form doskonalenia o tematyce ASD, superwizji 

pracy terapeutycznej i współpracy z rodzicami; kontynuacja warsztatów dotyczących 
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zachowań trudnych 

16. Dbałość o rozwijanie bazy lokalowej i modernizację wyposażenia – dalsza modernizacja sieci i 
pozyskanie sprawnego sprzętu w miejsce starych komputerów (po przeprowadzonym w 
obecnym roku audycie), zakończenie modernizacji zewnętrznej infrastruktury sportowej, zakup 
tabletów do AAC i busa ze środków PFRON. 

 

 

Przedstawiono wraz z załącznikami radzie pedagogicznej w dniu 25.08.2020 r. 


