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Sprawozdanie i wnioski z nadzoru dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych za I półrocze roku szk. 2021/2022 
 

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 

Aktualizacja druków IPET – 

UPO, sprawozdań z pracy 

półrocznej i rocznej, 

aktualizacja procedur COVID, 

regulaminu wynagradzania 

pracowników 

samorządowych, analiza 

procedur bezpieczeństwa pod 

kątem realizacji praw ucznia 

pełnoletniego 

Zatrudnianie nauczycieli 

zgodnie z wymaganymi 

kwalifikacjami 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor, 

specjalista ds. kadr 

IX nauczyciele zatrudniani są 

zgodnie z kwalifikacjami; 

Realizacja podstawy 

programowej 

Wpisy w 

dziennikach 

Ew. wpisy na 

kartach zdalnego 

nauczania 

Karty realizacji pp  

Wicedyrektor A. 

Dziewońska 

Zgodnie z 

planem 

kontroli 

9 nauczycieli przedstawiło 

sprawozdania z realizacji pp 

(edukacja matematyczna 2a i 

2b, edukacja muzyczna 2c i 

3a, przyroda 4a, matematyka 

4a, wdż 4a, jęz. Polski 4a, 

historia 4a; w 2 przypadkach 

opóźnienie w realizacji lekcji 

ze wzgl na L4 nauczyciela, 2 

nauczycieli nie oddało 

sprawozdań, z czego 1 ze wzgl 

na L4  

Realizacja zaleceń z 

opinii WWRD 

Wpisy w 

programach WWR, 

zapisy w 

dziennikach 

Wicedyrektor I. 

Czyż 

28.10.2021 Zrealizowano, sporządzony 

protokół 

Realizacja zajęć 

rewalidacyjnych w 

przedszkolu 

IPET, dzienniki Wicedyrektor I. 

Czyż 

30.11.2021 Zrealizowano, sporządzony 

protokół 
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Realizacja zaleceń z 

orzeczeń do kształcenia 

sp. dla nowych uczniów 

IPET Dyrektor, 

wicedyrektorzy I. 

Czyż, A. Ozaist 

X, IX Zrealizowano, zorganizowano 

konsultacje orzeczeń nowych 

uczniów, skontrolowano 

IPETY, sporządzono protokoły 

oraz karty zaleceń dla 

nauczycieli 

Wykorzystanie TIK w 

nauczaniu 

Wpisy w 

dziennikach 

Sprawozdania 

nauczycieli 

Sprawozdanie 

zespołu TIK 

Wicedyrektor A. 

Dziewońska 

Zgodnie z 

planem 

kontroli 

Sprawozdania oddało 4 

nauczycieli; części godzin nie 

zrealizowano ze wzgl na L4 

Bezpieczeństwo 

uczniów w grupach 

całodobowych i w 

szkole (dyżury) 

Sprawozdania 

wychowawców; 

zeszyt zachowań 

trudnych; 

Analiza stanu bezp. 

w grupach 

całodobowych 

Dyrektor, 

wicedyrektorzy 

Kierownik 

internatu 

Na bieżąco; 

Sprawozda

nia – I,VI 

Sprawozda

nie z analizy 

stanu 

bezpieczeńs

twa 

Przedstawiono analizę stanu 

bhp w placówce oraz ocenę 

poziomu bezpieczeństwa 

wychowanków; 

4 kontrole dyżurów na 

przerwach -  bz,  6 kontroli 

dyżurów świetlicowych – bu, 2 

kontrole na stołówce – bu; 3 

kontrole w szatni – bu; 

kontrole rejestru wyjść: 4 – 

brak 3 podpisów, 1 – brak 

godziny powrotu 

 

Kontrola dokumentacji szkolnej: 

Dzienników zajęć edukacyjnych: 2 razy Szopkarzy, 3 razy Spadochroniarzy;  

Dzienników zajęć rewalidacyjnych: 2 razy Szopkarzy, 3 razy Spadochroniarzy ) 

Dzienników grup opiekuńczo – wychowawczych: 2 razy Szopkarzy, 1 raz Spadochroniarzy 

Dzienników zajęć pozostałych (specjaliści, godziny indywidualne, język polski dla cudzoziemca): 2 razy Szopkarzy, 3 

razy Spadochroniarzy   

Dokumentów dotyczących obowiązku szkolnego : 210 

Dokumentacji pracy grup wychowawczych: 7 grup 

Kontrola IPE-T, IPZR-W i IPWWRD – wszystkie tj 210 + 42 

Dokumentacja WWRD – przedstawiona protokoły kontroli IPWWRD, kontroli dzienników, realizacji zaleceń 

Wspomaganie i motywowanie nauczycieli: 

1. Uczestnictwo nauczycieli w studiach i kursach - 9 osób: studia II st. – terapia pedagogiczna i ri – 1 osoba, 

studia magisterskie – psychologia – 1 osoba;  studia podyplomowe – podstawy psychoterapii – 1 osoba, 

neurologopedia – 1 osoba, oligofrenopedagogika – 1 osoba, SI – 1 osoba, nauczanie języka polskiego jako 

obcego – 1 osoba; studia doktoranckie – 2 osoby; 

2. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli: szkoleń, superwizji i narad w celu podnoszenia jakości 

działalności edukacyjnej szkoły – rady pedagogiczne odbyły się zdalnie; sprawozdanie WDN w załączniku – 

odbyło się 17 szkoleń dla nauczycieli 

3. Inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych –obecnie realizowane są następujące 

działania innowacyjne (21): 
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a. nadal trwają: Mój Bohater 1.09.2020 – 25.06.2023; Podstawy gastronomii i zdrowego żywienia 

1.12.2020 – 30.06.2022;  

b. przedłużenie realizacji do końca roku sz. 2021/22:  Kuźnia sztuki 1.09.2018 – 30.06.2022, Fortyfikacje 

Starego Krakowa 1.03.2020 – 30.06.2022; Serce dla zwierzaka 1.09.2019-30.06.2022; Ja w Krakowie; - 

bliżej przyrody cz.II – 1.09.2019-30.06.2022; Razem poznajemy świat 1.05.2018 – 31.05.2022; Wstęp 

do dorosłości 1.09.2020-30.06.2022 

c. nowe działania innowacyjne: Myślenie na papierze 1.09.2021-30.06.2023, Ogród różnorodności – z 

ekologią w centrum świata zmysłów 2021/22, Szkolny sklepik miejscem nauki i rozwijania 

przedsiębiorczości" 2021/22, Otwórz się na języki 2021/22, Skarbnica sukcesu – uczniowie uczniom 

2021/22, Niecodzienne spotkania z matematyką 1.10.2021-31.03.2022, Zabawy podwórkowe 

2021/22, Palcem po mapie 2021/22, Kurtyna w górę – witajcie w naszym teatrze 2021/22, A to ciekawe 

– witamy w świecie eksperymentów 2021/22, Z Heńkiem Widelcem poznajemy smaki Polski 2021/22, 

Programowanie to dobra zabawa 2021/22, Z muzyką przez świat – A. Mazur, P. Karabinowski – 

1.02.2022-30.06.2022 

d. w przedszkolu realizowano projekty aktywizujące: Z czym to się je, Święta nietypowe, Tropiciele 

przyrody oraz Gramy zmysłami (z fundacją Bliżej Przedszkola), w grupach całodobowych ciekawe 

zajęcia - wycieczki rowerowe, wieczory gier planszowych, czwartki filmowe, audycje muzyczne 

e. z niezgłoszonych wcześniej ciekawych projektów realizowane są Niezłe Ziółka, Drogowskaz „Kierunki 

Świata”; odnotowano założenie zespołu muzyczno- tanecznego Hat Lovers 

4. Organizacja akcji, konkursów i imprez szkolnych – w I półroczu odbyło się 13 konkursów wewnętrznych, Bal 

Charytatywny w Hotelu Starym, Przegląd Twórczości MOTYWACJE, Pasowanie na Ucznia, Andrzejki, 

Mikołajki przedszkolne, Wigilijka, Kiermasz Bożonarodzeniowy, 2 koncerty we współpracy z Filharmonią 

Krakowską, Święta Nietypowe, Akcja Cebulka, Voice of Poland, Strongman, Ninja Warrior; uczniowie brali 

udział w konkursach i akcjach zewnętrznych, m in.: Maks Matematyczny, Olimpus, Matematyka, Małopolski 

Miting Pływacki (3m.), Konkurs organizowany przez CK Dom Harcerza, Patroni krakowskich ulic, #Szkoła 

pamięta;  zorganizowane zostały akcje charytatywne: Mikołaj dla Fundacji Wspólnota Nadziei, bazarek 

Serce dla Zwierzaka, Kartka Świąteczna dla Powstańca, zbiórka nakrętek na rzecz Hospicjum św. Łazarza; 

organizacja 8 zielonych szkół (Krynica, Krynica Morska, Szczecin, Poznań, Gołkowice Górne, Duszniki Zdrój, 

Władysławowo, Zubrzyca) 

5. Realizacja projektów zewnętrznych: 

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

b. projekt Erasmus + - koordynowany przez IB Polska dla uczniów szkoły branżowej 

c. projekt SCWEW – 1.07.2021 – 30.06.2023 

d. Szkolny Budżet Obywatelski – dla 3 szkół ponadpodstawowych 

e. Projekt z Muzeum Fotografii MuFo (szkoła branżowa) 

f. Krakowskie Dzieci Najlepiej Segregują Odpady, Kraków bez Plastiku, Jestem EKO w Krakowie 

g. Bezpieczny Kraków 

h. Spróbuj Pracy (ze Stowarzyszeniem Ognisko) 

i. Góra Grosza 

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

6. Umożliwienie uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach poza Ośrodkiem – łącznie 127 nauczycieli 
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uczestniczyło w szkoleniach i konferencjach pozaszkolnych, szczególnie w formie on-line; 4 nauczycieli nie 

uczestniczyło w żadnych formach dokształcania (z tego 2 w trakcie stażu); udział 3 nauczycieli w sieciach 

współpracy (AAC, WWRD, dla nauczycieli uczniów z SPE) 

7. Publikacje nauczycieli – współpraca przy tworzeniu poradnika dla osób z niepełnosprawnościami dla 

Muzeum Narodowego 

8. Prowadzenie spotkań zespołów przedmiotowych i wychowawczych – spotkania zespołów przedmiotowych 

– humanistyczny - 2 , matematyczno – przyrodniczy - 2 , językowy - 2 , edukacji wczesnoszkolnej - 2 

9. Omawianie i dokumentowanie prowadzonych obserwacji zajęć, imprez szkolnych i innych czynności 

nauczycieli – razem: obserwacji stacjonarnych 96: 3 - przedszkole, 42 -SP, 13 -SBr, 7-LO, 11- SPP, 1 - wwrd,  

14 – grupy opiekuńczo - wychowawcze, 3 zrw; 2 imprezy szkolne; spotkania ewaluacyjne z nauczycielami 

kończącymi staż w b.r. – 2 

10. Dokonywanie ocen pracy zawodowej – 2 oceny dorobku zawodowego 

11. Nagrody i kary: 

a. Nagrody 

• Medal za Długoletnią Służbę Złoty – 1 nauczyciel 

• Prezydenta Miasta Krakowa – 6 nauczycieli 

• Dyrektora szkoły - 40 nauczycieli, 16 pracowników A i O 

b. Kary – 1 upomnienie nauczyciela 

12. Awans zawodowy (29 osób):  

Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu: S – 0, K – 33, M – 28,, D – 98 

Rozpoczęli awans zawodowy: 

• nauczyciele stażyści: 0 

• nauczyciele kontraktowi: rozpoczęli 1 , kontynuacja 12, zakończyli:2 

• nauczyciele mianowani:  rozpoczęli 9 , kontynuacja 5 

W trakcie I półrocza 2 osoby zakończyły staż na stopień nauczyciela mianowanego i złożyły wniosek o egzamin 

(egzamin do końca sierpnia 2022) 

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 

Realizacja treści z zakresu 

edukacji ekologicznej 

ankieta Dyrektor XII/I Ankieta została 

przeprowadzona w styczniu 

2022 r; analiza i wnioski w 

osobnym dokumencie; ogólna 

ocena – bardzo dobra; tylko 1 
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nauczyciel nie realizuje EEKO, 

4 wychowawców nie 

realizowało EEKO na zajęciach 

z wychowawcą 

Kształcenie kompetencji 

kluczowych z zakresu 

przedsiębiorczości u 

uczniów w normie int/ 

lekko 

ankieta Dyrektor V/VI Ankieta zostanie 

przeprowadzona w maju 2022 

r. 

 

Wnioski: 

1. Realizacja zadań dotyczących działalności dydaktyczno – wychowawczej Ośrodka obecnie odbywa się w trybie 

stacjonarnym, zgodnie z decyzjami MEiN i dyrektora Ośrodka. 

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 oraz przedszkolaków (praca w bliskim kontakcie).  

3. Konieczne jest zapoznanie się z koncepcją zmian w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych, opracowanie 

i przedstawienie uwag do MEiN 

4. W zakresie aktualizacji wewnętrznych regulaminów - opracowanie regulaminu dyżuru wakacyjnego w 

przedszkolu. 

5. Wnioski z kontroli dokumentacji szkolnej oraz działalności statutowej przedstawiane są na bieżąco na 

spotkaniach rad pedagogicznych oraz spotkaniach zespołów, nauczyciele wdrażają uwagi w życie. 

6. Kadra pedagogiczna dba o własny rozwój, realizuje formy dokształcania i doskonalenia oraz podejmuje działania 

innowacyjne, projekty zewnętrzne, organizuje akcje i wydarzenia na terenie Ośrodka. 

7. Nauczyciele realizują treści z zakresu edukacji ekologicznej, a także działania wychowawcze, dbają o rozwijanie 

kompetencji uczniów i wychowanków w tym zakresie.  

8. Po przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów bibliotecznych komisja stwierdziła bardzo duże braki – ponad 400 

pozycji; zwiększenie kontroli działania bibliotek szkolnej. 

9. Ponowne przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej i dbania o 

bezpieczeństwo. 

10. Dbabie o rozwijanie bazy lokalowej i modernizację wyposażenia – dalsza modernizacja sieci i pozyskanie 

sprawnego sprzętu w miejsce starych komputerów (zakupiono laptopy, nadal jest zapotrzebowanie), zakupiono 

wyposażenie z projektu Laboratoria Przyszłości oraz z rezerwy subwencyjnej – dla przedszkola i grup 

całodobowych, pozyskano 4 laptopy i drukarkę od Firmy Dessault Systemes – w ramach nagród w konkursie 

3DSuperHeroes, wykonano renowację ogrodu przy Szopkarzy, uporządkowano rekwizytornię na Szopkrzy oraz 

piwnice na Spadochroniarzy. 

 

Przedstawiono wraz z załącznikami radzie pedagogicznej w dniu 1.02.2022 r. 


