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

Zaburzeń Rozwojowych” za rok szk. 2020/2021 

 
EWALUACJA - wewnętrzna w zakresie  

1. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi – badanie grupy uczniów 
 

Planowanie, opracowanie narzędzi zrealizowano w roku szk. 2019/20 
Przeprowadzenie badania - wrzesień 2020 
Analiza wyników i raport – październik 2020 
Przedstawienie wyników radzie pedagogicznej – styczeń 2021 

2. Biblioteka zaspokaja potrzeby uczniów 

Planowanie badania – wrzesień 2020 
Opracowanie narzędzi – kwiecień 2021 
Analiza wyników i raport – czerwiec 2021 
Przedstawienie wyników radzie pedagogicznej – czerwiec 2021 

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/ 

wnioski 

Dostosowanie 

wewnętrznych aktów 

prawnych oraz druków 

do nowych przepisów; 

nowelizacja statutów 

szkół 

Analiza 

opracowanych 

regulaminów, 

procedur 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy, 

kierownik ds. 

opiekuńczych, 

Gł. księgowa 

IX-XI, na bieżąco opracowano zmiany w 

statucie Ośrodka i 

statutach szkół; 

procedury bezp. COVID19 

od września 2020; 

regulacje dot. służby 

przygotowawczej dla 

pracowników na st. 

urzędniczych; regulacje 

dot. korzystanie z Teams; 

Zatrudnianie 

nauczycieli zgodnie z 

wymaganymi 

kwalifikacjami 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor, 

specjalista ds. 

kadr 

IX 2 nauczycieli bez 
kwalifikacji zatrudnionych 
na podst. zgody MKO; 
pozostali zatrudniani są 
zgodnie z kwalifikacjami; 

Realizacja podstawy 

programowej 

Wpisy w 

dziennikach 

Ew. wpisy na 

kartach zdalnego 

nauczania 

Karty realizacji pp  

Wicedyrektor 

Spadochroniarzy 

Cały rok zgodnie 

z planem kontroli 

18 nauczycieli 
przedstawiło 
sprawozdania z realizacji 
pp ,z czego 7 w terminie; 
realizacja pp na bieżąco;  
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Realizacja zaleceń z 

opinii WWRD 

Wpisy w 

programach WWR, 

zapisy w 

dziennikach 

Wicedyrektor X Sprawozdanie 
przedstawiono, na 
spotkaniu zespołu WWRD; 
zalecenia z opinii 
pozostałe do realizacji 
mają być wdrożone w 
kolejnym roku 

Realizacja zaleceń z 

orzeczeń do kształcenia 

specjalnego dla nowych 

uczniów 

IPET Dyrektor X W przypadku 8 uczniów 
nie uwzględniono zaleceń 
– dot. uczniów klas 1 i 4 
M. Gacek – brak terapii 
logopedycznej i zajęć 
ukierunkowanych na rozwijanie 
sfery poznawczej 
Kawecki – brak terapii SI, opieki 
psychologicznej 
Makarski – brak opieki 
psychologicznej 
Pasztyła - brak zaplanowanych 
zajęć z SI i zajęć kształtujących 
komp emocjonalno – społeczne 
Kalisz - brak zajęć SI 
Raczkowska – Waligóra – brak 
zajęć logopedycznych; brak 
adnotacji o decyzji zespołu ws 
zajęc korekcyjno – 
kompensacyjnych; brak TUS, 
brak opieki psychologicznej 
Chromniak – brak 
systematycznej terapii 
neurologopwdycznej, brak 
indywidualnej terpaii 
psychologicznej, brak TUS, brak 
terapii SI 
Marek – brak info o decyzji 
zespołu ws zajęc kor-komp, dyd-
wyr, log; brak opieki 
psychologicznej; brak TUS, brak 
info o SI – czy potrzebuje; 
IPETy powtórnie poddano 
analizie i poprawiono 

Realizacja procedur 

zwolnienia z 

przygotowania do 

nauki języka obcego w 

przedszkolu 

Analiza zapisów w 

IPET 

Wicedyrektor 

Szopkarzy 

IX/X Przedstawiono 
sprawozdanie z kontroli; 
procedury realizowane  

Kształcenie 

kompetencji 

kluczowych u uczniów 

w normie int/ lekko 

Arkusz obserwacji 

lekcji – załącznik 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy 

kierownik ds. op-

wych 

Zgodnie z 

harmonogramem 

obserwacji 

Arkusz kształcenia 
kompetencji kluczowych 
jest dołączany 
każdorazowo do arkusza 
obserwacji lekcji; wnioski: 
n-le w przeważającej 
większości rozwijają 
kompetencje kluczowe u 
uczniów; najczęściej: 
kompetencje w zakr. 
rozumienia i tworzenia 
informacji, językowe, 
osobiste, społeczne i w 
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zakr. uczenia się oraz 
obywatelskie; najsłabiej: 
kompetencje cyfrowe i w 
zakr. przedsiębiorczości. 

Wykorzystanie TIK w 

nauczaniu 

Wpisy w 

dziennikach 

Sprawozdania 

nauczycieli 

Sprawozdanie 

zespołu TIK 

Wicedyrektor Cały rok zgodnie 

z planem kontroli 

Klasy 4-8 SP dla uczniów w 
normie int I z lekką n.i., 
LO, SBr odbywały lekcje 
zdalne na Teamsach; nie 
które klasy dla uczniów z 
n.i. także; oddano 3 
sprawozdania nauczycieli, 
3 określono jako 
nieaktualne ze względu na 
przypadający okres 
zdalengo nauczania; 1 
sprawozdanie nie zostało 
oddane –przeniesiono na 
kolejny rok  

Realizacja kształcenia 

zdalnego 

Zestawienia 

przesyłane przez 

nauczycieli, 

zestawienia 

zbiorcze 

Wicedyrektorzy, 

kierownik ds. op-

wych 

Kontrole doraźne 

w czasie 

ewentualnej 

nauki zdalnej 

Odbyly się kontrole 
doraźne nauczania 
zdalnego; przedstawiono 
sprawozdania z kontroli 

Realizacja programu 

wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa 

zawodowego przez 

wychowawców klas 

Wpisy w 

dziennikach, 

sprawozdania 

wychowawców 

Wicedyrektorzy Sprawozdania 

wych – I, VI 

 

Sprawozdania z realizacji 

u 10 nauczycieli – 4b, 6b, 

7a, 7b, 7c, 8b, 1ALO, 

1BLO, 3ALO, 3BLO. 

Wychowawcy realizują 

treści z DZ 

Bezpieczeństwo 

uczniów w grupach 

całodobowych i w 

szkole (dyżury) 

Sprawozdania 

wychowawców; 

zeszyt zachowań 

trudnych; 

Analiza stanu 

bezpieczeństwa w 

grupach 

całodobowych 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy 

Kierownik 

internatu 

Na bieżąco; 

Sprawozdania – 

I,VI 

Sprawozdanie z 

analizy stanu 

bezp 

 

Przedstawiono analizę 
stanu bhp w placówce 
oraz dwukrotnie ocenę 
poziomu bezpieczeństwa 
wychowanków; 
kontrole dyżurów w 
szkole -  w większości brak 
uwag 
 

 

Kontrola dokumentacji szkolnej: 
  Dzienników zajęć edukacyjnych: 3 razy Szopkarzy, 7 razy Spadochroniarzy (w tym 1 wyrywkowa, 
2 oceniania bieżącego);  

Dzienników zajęć rewalidacyjnych: 3razy Szopkarzy, 4 razy Spadochroniarzy (w tym 1 wyrywk.,) 
Dzienników grup opiekuńczo – wychowawczych: 2 razy Szopkarzy, 2 razy Spadochroniarzy 
Dzienników zajęć pozostałych: 3 razy Szopkarzy, 4 razy Spadochroniarzy (w tym 1 wyrywkowa) 
Dokumentów dotyczących obowiązku szkolnego : 202 
Dokumentacji pracy grup wychowawczych: 6 grup 
Kontrola IPE-T, IPZR-W i IPWWRD – wszystkie tj 202 + 46  
Dokumentacja WWRD – na bieżąco 
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Wspomaganie i motywowanie nauczycieli: 

1. Uczestnictwo nauczycieli w studiach i kursach (16-stu) – 10 osób: studia II st. – terapia 
pedagogiczna i ri, nadal , ped szkolna z terapią ped. – 1 osoba, ukończone, terapia ped z 
elementami logopedii – 1 osoba, ukończone, ped resocjalizacyjna z el socjoterapii – 1 osoba, 
ukończone;  studia podyplomowe – z zakresu pracy z uczniami  z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu - 5 nauczycieli, ukończono, oligofrenopedagogika – 1 osoba, nadal, gimnastyka kor- 
komp – 2 osoby, ukończono, logopedia – 1 osoba, ukończone; studia doktoranckie – 1 osoba, 
nadal; studia III st. – teologia, licencjat kanoniczny, nadal, kurs terapii behawioralnej – 1 osoba, 
ukończone, licencja trenera pływania i instruktora piłki ręcznej 

2. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli: szkoleń, superwizji i narad w celu 
podnoszenia jakości działalności edukacyjnej szkoły – rady pedagogiczne odbyły się zdalnie po 
modyfikacji harmonogramu wynikającej ze zmiany terminu ferii; sprawozdanie WDN w 
załączniku – odbyło się 14 szkoleń dla 22 grup (motywowanie ucznia do pracy zdalnej, trudne 
emocje u dzieci i młodzieży, depresja u dzieci, kompetencje kluczowe, obsługa Ms Teams – 2 
grupy, obsługa platformy Genialy – 3 grupy,  odpowiedzialność dyscyplinarna, warsztat 
budowanie odporności psychicznej,  komunikacja interpersonalna – KOT – 2 grupy, wspieranie 
poczucia własnej wartości - 2 grupy, szkolenia antydyskryminacyne – 6 grup, bhp), 12 szkoleń 
wewnętrznych prowadzonych przez nauczycieli CA, 4-krotnie warsztaty ceramiczne; odbyły się 
wewnętrzne warsztaty i konsultacje z zakresu obsługi Ms Teams prowadzone przez 
administratorów platformy 

3. Inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych –obecnie realizowane są 
następujące działania innowacyjne (14): 

a. nadal trwały: Kuźnia sztuki 1.09.2018 – 30.06.2021, Trzymaj się prosto 1.09.2018 – 
30.06.2021, W świecie zmysłów   1.09.2019 – 30.06.2021, Fortyfikacje Starego Krakowa 
1.03.2020 – 30.06.2021;  

b. przedłużenie realizacji do końca roku sz. 2020/21:  Odkrywamy Małopolskę 1.09.2018 – 
30.06.2020, Dieta i wiedza kluczem do zdrowia 1.09.2019 – 30.06.2020, Razem 
poznajemy świat 1.05.2018 – 31.05.2020; Serce dla zwierzaka 1.09.2019-30.06.2020, 
Młodzież ma głos 10.02.2020 – 30.06.2020 , 1.09.2019 – 24.06.2020 Ja w Krakowie; - 
bliżej przyrody cz.II – 1.09.2019-30.06.2020 

c. nowe działania innowacyjne: Mój Bohater 1.09.2020 – 25.06.2023, Aktywne słuchanie 
muzyki 1.09.2020 – 25.06.2021, Z biegiem Wisły 1.09.2020 – 25.06.2021 

d. wdrożono platformę Ms Teams do nauki zdalnej oraz spotkań on-line 

e. w przedszkolu realizowano projekty aktywizujące: Motylek zwiedza Kraków, Z czym to się 
je, Święta nietypowe oraz założono grupę Pozytywnej Dyscypliny 

f. z niezgłoszonych wcześniej ciekawych projektów realizowane są zajęcia socjalizujące i 
poznawcze „MAPA” , „EKSPERYMENTY”, „Zabawy podwórkowe” (Szopkarzy) oraz 
„Przyjaciel Ziemi”, projekt na drogowskaz „Kierunki Świata”; powstała grupa „Ceramiczne 
Artystki” pod kier. Agaty G. (2 razy warsztaty Coś dla Szkoły – Coś dla Siebie) 

4. Organizacja akcji, konkursów i imprez szkolnych – odbyło się 39 konkursów wewnętrznych, 
Przegląd Twórczości MOTYWACJE, Mikołajki przedszkolne, Jasełka w 2 odsłonach (w tym 1 on-
line), warsztaty kulinarno – językowe, ślubowanie klas I, dzień języków obcych, imprezy z okazji 
Dnia Dziecka, otwarcie infrastruktury sportowej, międzynarodowy mecz piłki nożnej (z 
wolontariuszami z IB Polska), biwak dla wychowanków, imprezy na zakończenie roku; uczniowie 
brali udział w konkursach i akcjach zewnętrznych, m in.: #Szkoła pamięta, Szkoła do hymnu, 
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Wspomnienia z COVIDu, Skrzydlaty Teatr (I miejsce dla Kuźni Sztuki), Marzenia Bezdomniaka, 
Dzień Dobrych Uczynków, Sprzątanie Świata, Partyzancka Majówka na Krowodrzy, Przyjaciele 
Ziemii, Kraków bez plastiku;  zorganizowane zostały akcje charytatywne: Drożdżówka dla 
Medyka, Babeczka dla Medyka, Mikołaj dla Fundacji Wspólnota Nadziei, bazarek Serce dla 
Zwierzaka, zbiórka karmy dla zwierząt, Kartka Świąteczna i Anioły dla Kombatanta, zbiórka 
nakrętek dla Hospicjum przy ul. Łazarza;  

5. Realizacja projektów zewnętrznych: 

a. wolontariat europejski (Europejski Korpus Solidarności – przedłużenie Znaku Jakości) – 
nadal ,  

b. projekt doradztwa zawodowego SPiNKa – we współpracy z urzędem marszałkowskim- 
zakończono,  

c. projekt „Owoce i warzywa w szkole” - nadal,  

d. projekt PFRON - zakup busa oraz 10 tabletów z oprogramowaniem Mówik 

e. projekt Erasmus + - przystąpiono do projektu koordynowanego przez IB Polska dla 
uczniów szkoły branżowej 

f. projekt SCWEW – 1.07.2021 – 30.06.2023 

g. Tak ja to widzę – organizacja wystawy prac uczniów we współpracy z Lotniskiem Balice 
(od lipca 2021) 

6. Umożliwienie uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach poza Ośrodkiem – prawie wszyscy 
nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach pozaszkolnych, szczególnie w formie on-
line.  

7. Publikacje nauczycieli – 4 nauczycieli wydało publikacje zwarte 

8. Prowadzenie spotkań zespołów przedmiotowych i wychowawczych – spotkania zespołów 
przedmiotowych – humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy, językowy, edukacji 
wczesnoszkolnej; sprawozdania przedstawiono 

9. Omawianie i dokumentowanie prowadzonych obserwacji zajęć, imprez szkolnych i innych 
czynności nauczycieli – razem: 

a.  obserwacji stacjonarnych: 166: 11 - przedszkole, 74 SP, 7 SBr, 6 LO, 18 SPP, 5 - wwrd,  37 
– grupy opiekuńczo - wychowawcze, 6 zrw, 1 ped, 1 ps; spotkania ewaluacyjne z 
nauczycielami kończącymi staż w b.r. – 10 spotkań 

b. 35 obserwacji poprzez aplikację Teams: 15 SP, 12 LO, 3 SPP, 5 SBr (w tym zajęcia z 
doradztwa zawodowego oraz obserwacja matur próbnych z języka polskiego) 

10. Dokonywanie ocen pracy zawodowej – 29 ocen pracy, 12 ocen dorobku zawodowego 
11. Nagrody i kary: 

a. Nagrody 

• Prezydenta Miasta Krakowa – 5 nauczycieli 

• Dyrektora szkoły - 39 nauczycieli, 16 pracowników A i O 
b. Kary – 1 nagana nauczyciela, 1 nagana pracownika obsługi 

12. Awans zawodowy (34 osoby):  
Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu: S – 5, K – 33, M – 24, D – 95; bez st. - 1; 
Rozpoczęli awans zawodowy: 

• nauczyciele stażyści: 5 

• nauczyciele kontraktowi: rozpoczęli 6 , kontynuacja 15 
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• nauczyciele mianowani:  rozpoczęli 2 , kontynuacja 5 

W trakcie roku szkolnego stopień awansu: nauczyciela dyplomowanego uzyskały 4 osoby, z których  
1 realizowała staż w innej szkole, nauczyciela mianowanego – 5  osób, nauczyciela 
kontraktowego – 5 osób  

Wspomaganie pomocy wychowawczych : 

1. Umożliwienie pracownikom uczestnictwa podczas spotkań zespołów wychowawczych. 

2. Umożliwienie pracownikom kontaktu z psychologiem, pedagogiem szkolnym 

 

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/ wnioski 

Wymagania edukacyjne 
dla uczniów z 
niepełnosp int w st. 
Lekkim 

Analiza wymagań, 
publikacji na 
stronie 
internetowej 

Wicedyrektor X Przeprowadzono ankietę 
wśród nauczycieli, prawie 
wszystkie wymagania 
zostały opracowane i 
zamieszczone na stronie 
internetowej; w 
monitoringu wzięło udział 
36 n-li, z czego 5 
niewłaściwie (Kp, Cz, Jó, 
Bi, Gc); 3 nauczycieli 
opracowało wymagania 
po przypomnieniu (j. 
polski, 2xj. ang), 1 n-l nie 
zamieścił wymagań na 
stronie internetowej  
(edb);  

Wykorzystywania 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych oraz 
rozwijanie kompetencji 
cyfrowych w 
przedszkolu 

Arkusz obserwacji 
zajęć w przedszkolu 

Wicedyrektor 
Szopkarzy 

III Przeprowadzono w 
listopadzie 2020; wyniki 
przekazano na RP 
przedszkola; załącznik do 
sprawozdania z nadzoru z 
I półrocza 

Wykorzystanie narzędzi 
do kształcenia zdalnego 

Ankieta Dyrektor Po 
ewentualnym 
okresie nauki 
zdalnej 

W związku z wdrożeniem 
aplikacji Teams i krótkim 
czasem nauki zdalnej 
zrezygnowano z 
przeprowadzania 
monitoringu. 
Przeprowadzono 
obserwacje zajęć 
zdalnych. 

Realizacja godzin do 
dyspozycji dyrektora 

Wpisy w 
dziennikach 

Dyrektor, 
Wicedyrektorzy 

Sprawozdania 
nli I,VI 

Łącznie realizowanych 
jest 39 gdd (26 SP, 4SBr, 
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Sprawozdania nli Kontrola 
dzienników X, 
III, VI 

SPP7, LO 2) 3 zajęcia 
praktyczne w SBr, 1 
innowacja w SBr,  
pozostałe na rozwijanie 
zainteresowań uczniów; 
W 7 klasach – godzina 
ddd nie uwzględniona w 
IPETach; wpisy w 
dziennikach – realizacja 
godzin zgodnie z 
przydziałem, programy 
wpisane, oprócz 1 
dziennika;  

 

Wnioski: 

1. Realizacja zadań dotyczących działalności dydaktyczno – wychowawczej Ośrodka odbywała się 
głównie w trybie stacjonarnym, zgodnie z decyzjami MEiN i dyrektora Ośrodka; powinna zostać 
utrzymana ze względu na ograniczone możliwości wypełniania misji Ośrodka podczas pracy zdalnej. 

2. Stacjonarna praca Ośrodka została zorganizowana zgodnie z procedurami i wytycznymi 
przeciwepidemicznymi, przy czym nie jest możliwe do zastosowania utrzymywanie dystansu oraz 
używanie maseczek w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (praca w bliskim 
kontakcie). 

3. Do nauki zdalnej dla uczniów z klas w normie intelektualnej wdrożono platformę Teams, która będzie 
stosowana do nauki przy ewentualnych ograniczeniach funkcjonowania ośrodka, także do organizacji 
spotkań zdalnych, w tym – spotkań rad pedagogicznych. 

4. Nauka zdalna, zwłaszcza dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/ 
znacznym przynosi znikome efekty. 

5. Dalsza kontrola realizacji zaleceń z orzeczeń, gdyż nadal występują błędy i braki w opracowywanych 
IPETach: w sierpniu 2021 roku przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizowane zostanie spotkanie 
z wychowawcami – czytanie zaleceń z orzeczeń i projektowanie zajęć dla uczniów, zapisywanie w IPET 

6. Nacisk na terminowość składania sprawozdań przez nauczycieli. 

7. Analiza zmian bieżących w przepisach prawnych, informowanie nauczycieli i aktualizacja prawa 
wewnątrzszkolnego; zapoznanie z koncepcją zmian w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych, 
opracowanie i przedstawienie uwag do MEiN 

8. Bieżąca kontrola realizacji podstawy programowej. 

9. Większy nacisk na kształtowanie kompetencji cyfrowych i w zakresie przedsiębiorczości. 
10. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji zapisów rozporządzenia dotyczącego kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych – utrzymanie standardu spotkań zespołów z udziałem rodziców . 

11. Wsparcie pracy biblioteki szkolnej. 

12. Dalsze prowadzenie proponowanych przez nauczycieli działań innowacyjnych. 

13. Wspieranie nauczycieli w zakresie podejmowania form doskonalenia o tematyce ASD, superwizji pracy 
terapeutycznej i współpracy z rodzicami; kontynuacja warsztatów przeciw-wypaleniowych.  

14. Dbałość o rozwijanie bazy lokalowej i modernizację wyposażenia – dalsza modernizacja sieci i 
pozyskanie sprawnego sprzętu w miejsce starych komputerów. 

Przedstawiono wraz z załącznikami radzie pedagogicznej w dniu 25.08.2021 r. 


