
Uchwała Nr 1/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: opinii organizacji pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych 

na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)  

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała organizację pracy Ośrodka w tym 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 2/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: opinii do propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

 

na podstawie: art.41 ust.2 pkt 4. Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez dyrektora 

przydział dodatkowych czynności i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

  

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 3/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała „Program nauczania wychowania 

fizycznego dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej wraz z planami pracy i 

kryteriami oceniania” autor Stanisław Żołyński do nauczania wychowania 

fizycznego w klasach IV i VII. 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 4/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania religii dla 

klasy VII szkoły podstawowej zaproponowany przez Panią Joannę Motyl – 

Program AZ-3-02/13 Rozradowanie się w Duchu Świętym. 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 5/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała programy nauczania języka 

angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej:  

 dla klasy IV: Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. 

Autor Joanna Stefańska 

 dla klasy VII program nauczania na okres przejściowy 2017/2018-

2020/2021: Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII. 

Autor Joanna Stefańska 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 6/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania matematyki 

dla klasy IV i VII szkoły podstawowej:  

 M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech: „Matematyka z plusem”. Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe. 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 7/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała programy nauczania wychowania 

do życia w rodzinie: 

 Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program 

nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król 

 Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program 

nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 8/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania wychowania 

przedszkolnego: 

 Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający 

rozwój aktywności dzieci. Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława 

Żaba-Żabińska. Wydawnictwo: Grupa edukacyjna S.A. MAC 

EDUKACJA 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 9/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania dla edukacji 

wczesnoszkolnej w szkole podstawowej: 

 „Lokomotywa”. Autorzy: I. Kulis, K. Królikowska-Czarnota, M. 

Pasternak, K. Rymar, B. Szczawinska. Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe.  

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 10/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania informatyki 

dla klasy 4 i 7 szkoły podstawowej: 

 „Lubię to!” Autor: M. Kęska. Wydawnictwo: Nowa Era 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 11/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała programy nauczania chemii  

 Program nauczania chemii w klasie VII i VIII szkoły podstawowej 

skorelowany z podręcznikiem „Świat chemii” pod red. Anny Warchoł. 

 Program nauczania chemii w szkołach ponadgimnazjalnych zgodny z 

podręcznikiem „Po prostu chemia” Hanny Gulińskiej i Krzysztofa 

Kuśmierczyka. 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 12/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania biologii: 

 Puls życia. Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej. 

Autor: Anna Zdziennicka. Wydawnictwo Nowa Era 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 13/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania fizyki: 

 „Świat fizyki. Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły 

podstawowej”. Autor: Barbara Sagnowska.  

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 14/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania geografii dla 

klasy VII szkoły podstawowej: 

 Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – „Planeta Nowa”. 

Autorzy: Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic. 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 15/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała programy nauczania języka 

polskiego w szkole podstawowej dla klas IV-VIII: 

 ”Nowe słowa na start”. Autor Marlena Derlukiewicz. Wydawnictwo Nowa 

Era 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 16/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania muzyki dla 

klas IV i VII szkoły podstawowej: 

 „Lekcja muzyki”. Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII. 

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach. 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 17/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania matematyki w 

szkole branżowej I stopnia: 

 Program nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej. Autor: 

Dorota Ponczek 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 18/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania języka 

angielskiego w szkole branżowej I stopnia: 

 Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla zasadniczej 

szkoły zawodowej IV etap edukacyjny A i B. Autor: Joanna Sosnowska. 

Oxford University Press. 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 19/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania języka 

francuskiego dla klasy VII szkoły podstawowej: 

 Hachette Francais Langue Etrangere. Program nauczania języka francuskiego 

jako drugiego w szkole podstawowej. 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 20/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania techniki: 

 „Jak to działa” Program techniki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Autor: 

Marta i Lech Łabęcki. Wydawnictwo: Nowa Era 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 21/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania historii w 

szkole podstawowej: 

 „Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły 

podstawowej. Autor: Tomasz Maćkowski. Wydawnictwo: Nowa Era 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 22/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania plastyki w 

szkole podstawowej dla klas IV-VII: 

 „Do dzieła”. Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, 

Natalia Mrozkowiak. Wydawnictwo: Nowa Era 2017 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 23/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała autorski program nauczania 

doradztwa zawodowego dla klas VII szkoły podstawowej i klasy I szkoły 

branżowej. 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 24/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała programy nauczania edukacji dla 

bezpieczeństwa: 

 Gimnazjum: Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. Żyję i 

działam bezpiecznie. Jarosław Słoma 

 Liceum ogólnokształcące i szkoła branżowa: Program nauczania edukacji 

dla bezpieczeństwa. Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 25/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania etyki dla klas 

IV szkoły podstawowej. 

 Program nauczania etyki „Ludzkie ścieżki”. Autor Anna Ziemska, Łukasz 

Malinowski 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 26/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania informatyki w 

Szkole Branżowej I Stopnia: 

 Program nauczania informatyki „Ciekawi świata”. Autorzy: Grażyna 

Hermanowska, Wojciech Hermanowski 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 27/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania podstaw 

przedsiębiorczości w szkole branżowej I stopnia: 

 Podstawy przedsiębiorczości. „Ciekawi świata”. Program nauczania. 

Autor: Piotr Krzyszczyk 

 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 28/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania religii dla 

przedszkola: 

 „Kochamy Dobrego Boga”. Wprowadzenia w życie religijne. Program 

Nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym. Autor: Komisja 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Numer 

programu AZ-0-01/10 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


Uchwała Nr 29/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 

przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 

nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała program nauczania języka 

angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej 

 Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III. Autor: Mariola 

Bogucka 

 

§2 

 

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/finanse-w-przedszkolu/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html

