
Uchwała Nr 30/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub 

placówki. 

na podstawie: art. 70 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna jednogłośnie zatwierdziła wnioski z nadzoru 

pedagogicznego i przyjęła do realizacji w roku szkolnym 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 31/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu 

przez radę szkoły lub placówki 

na podstawie: art. 70 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych 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 32/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania programu wychowawczo-profilaktycznego 

na podstawie: art. 84 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Program Wychowawczo-

Profilaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum 

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. 

 

 

§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 33/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 

lub placówki 

na podstawie: art. 70 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.) 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna jednogłośnie zatwierdziła plan wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych 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 34/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania form realizacji dwóch godzin zajęć wychowania 

fizycznego do wyboru przez uczniów  

na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 

sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1042); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w 

sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (Dz.U. 2017 poz. 1322) 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała formy realizacji dwóch 

obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 

2017/2018 jako zajęć sprawnościowo – zdrowotnych oraz rekreacyjno-

zdrowotnych (dla klas IV-VIII szkoły podstawowej). 

 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 



Uchwała Nr 35/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

na podstawie: art. 44zzr ust. 12 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 wskazała sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów jak poniżej: 
 

Seweryn Sobański 

 arkusz dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 

 nauczyciel wspomagający 

 praca wykonana na komputerze 

Krystian Szopiak  

 arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

Przemysław Kowalski  

 arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

Rafał Świerczek 

 arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 nauczyciel wspomagający 

 zapis odpowiedzi w zeszycie zadań pismem drukowanym 

Rafał Heretyk 

 arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

Kamil Książek 

 arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

Patryk Roszkowski 

 arkusz dla osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 

 osobna komisja 
 

§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 36/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: porozumienia z dyrektorem w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji edukacyjnego gimnazjum 

na podstawie: § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 

czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała szczegółowe warunki realizacji 

projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w roku szkolnym 2017/2018. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_0_g_8_u_3_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-10-czerwca-2015-r.-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2015-r.-poz.-843-11255.html


Uchwała Nr 37/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu maturalnego 

na podstawie: art. 44zzr ust. 12 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 wskazała sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów jak poniżej: 
 

Arciszewski Dariusz 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

Część ustna Część pisemna 

Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania 

właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi 

potrzebnego sprzętu, w porozumieniu z właściwą 

okręgową komisją egzaminacyjną 

Dostosowane arkusze egzaminacyjne. 

 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z 

języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i 

przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi 

oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz 

rozmowę z zespołem przedmiotowym).  

Pomoc nauczyciela wspomagającego (może być 

członkiem zespołu nadzorującego) przy odczytywaniu 

poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi 

zdającego, jeżeli w toku edukacji zdający został 

wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem. 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z 

języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 

minut. 

Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego. 

 

 

Krzysztofik Wiktor 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

Część ustna Część pisemna 

Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania 

właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi 

potrzebnego sprzętu, w porozumieniu z właściwą 

okręgową komisją egzaminacyjną. 

Dostosowane arkusze egzaminacyjne. 

 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z 

języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i 

przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi 

oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz 

rozmowę z zespołem przedmiotowym).  

Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego. 

 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z 

języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 

minut. 

 

 

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


Siata Jędrzej 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

Część ustna Część pisemna 

Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania 

właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi 

potrzebnego sprzętu, w porozumieniu z właściwą 

okręgową komisją egzaminacyjną 

Dostosowane arkusze egzaminacyjne. 

 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z 

języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i 

przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi 

oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz 

rozmowę z zespołem przedmiotowym).  

Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego. 

 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z 

języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 

minut. 

 

 

Wal Natalia 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

Część ustna Część pisemna 

Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania 

właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi 

potrzebnego sprzętu, w porozumieniu z właściwą 

okręgową komisją egzaminacyjną 

Dostosowane arkusze egzaminacyjne. 

 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z 

języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i 

przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi 

oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz 

rozmowę z zespołem przedmiotowym).  

Pomoc nauczyciela wspomagającego (może być 

członkiem zespołu nadzorującego) przy odczytywaniu 

poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi 

zdającego, jeżeli w toku edukacji zdający został 

wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem. 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z 

języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 

minut. 

Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego. 

 

 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 38/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 

1. Rada pedagogiczna pozytywnie nowy zaopiniowała program nauczania 

języka angielskiego w szkole branżowej I stopnia: 

 Program nauczania języka angielskiego dla szkoły branżowej I stopnia. 

Autor: Joanna Sosnowska. Oxford University Press. 

2. W związku z powyższym uchyla się Uchwałę Nr18/17/18/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. 

 

§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 39/17/18/SOSW  

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 przyrody dla 

klas IV szkoły podstawowej. 

 Program nauczania. Przyroda. Klasa 4. Autor: Ewa Gromek, Ewa Kłos, 

Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson. WSiP 

 

§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 40/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 w klasie 

4 i 7 szkoły podstawowej (Urszula Walkiewicz): 

 Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w niego 

wierzę. KWK KEP 

 

 

§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 41/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 historii w 

liceum i szkole branżowej I stopnia: 

 Program nauczania historii na poziomie podstawowym: „Poznać 

przeszłość. Wiek XX”. Autor: M. Jekel. Wydawnictwo: Nowa Era. 

 Program nauczania historii na poziomie rozszerzonym: „Zrozumieć 

przeszłość.”. Autor: Robert Śniegocki. 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 42/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 dla zawodu 

ogrodnik w szkole branżowej I stopnia: 

 Program nauczania dla zawodu OGRODNIK nr 611303 o strukturze 

przedmiotowej, wersja KOWEZIU ze zmianami dla Branżowej Szkoły I 

Stopnia, z dostosowaniem do możliwości uczniów. 

 

 

§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 43/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 w szkole branżowej I stopnia: 

 Program nauczania wychowania fizycznego: „Zdrowie, sport, rekreacja” – 

szkoły ponadgimnazjalne. Autor: Urszula Kierczak. Wydawnictwo Impuls 

 

 

§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 44/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 

polskiego w szkole branżowej I stopnia: 

 Język polski. Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej. 

Autor: A. Adamiak. Wydawnictwo: Operon 

 

 

§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 45/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 

do życia w rodzinie w liceum i w szkole branżowej I stopnia: 

 „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania wychowania do życia w 

rodzinie dla klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej. Autor: T. Król. 

Wydawnictwo: Rubikon. 

 

 

§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 46/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 w 

szkole branżowej I stopnia: 

 „Bądźcie mocni”. Program nauczania religii ogólnopolski dla szkoły 

zawodowej. Autor: T. Panuś, R. Chrzanowska. Wydawnictwo św. 

Stanisława. 

 

 

§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 47/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 w 

szkole branżowej I stopnia: 

 „Fizyka to nie katastrofa”. Program nauczania fizyki dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Autor: W. Kwitowski. Wydawnictwo Zamkor. 

 

 

§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 48/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 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 w szkole 

branżowej I stopnia: 

 Etyka dla myślących. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalych. 

Autor: Magdalena Środa 

 

 

§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 49/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania szkolnego zestawu podręczników 

na podstawie: art. 22ab ust. 4 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 przedstawiony Szkolny Zestaw 

Podręczników Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego pn Centrum 

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.  

 

 

§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 50/17/18/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 12 września 2017 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania szkolnego zestawu programów 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 przedstawione Szkolne Zestawy 

Programów Nauczania. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn 

Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.  

 

 

§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

