
Uchwała nr 51/19/20/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 
z dnia 27 listopada 2019 r. 

 

 
w sprawie: projektów planów finansowych na rok 2020 
 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

 
 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego 
na rok 2020. 
 

§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 52/19/20/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 
z dnia 27 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie: zmian w statucie SOSW pn. Centrum Autyzmu i CZR 

 

na podstawie: art.72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe              
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm) uchwala się co następuje: 

 
§1 

W Statucie SOSW pn. Centrum Autyzmu i CZR wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Na stronie tytułowej Statutu wprowadza się następującą zmianę: „2017” 
zastępuje się zapisem „2019”; 

2) Spis treści otrzymuje brzmienie: 

„STATUT SOSW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 
Rozwojowych 2 

Postanowienia ogólne 3 
Cele i zadania ośrodka 4 
Organy ośrodka 6 
Organizacja ośrodka 10 
Nauczyciele i inni pracownicy ośrodka 17 
Współpraca z rodzicami 27 
Uczniowie/wychowankowie/dzieci przedszkolne ośrodka 29 



Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw 
ucznia/wychowanka/dziecka przedszkolnego 32 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów – zasady ogólne 33 
Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym 45 
Postanowienia końcowe 45 

Regulamin rady pedagogicznej SOSW pn. CAiCZR 46 
Postanowienia ogólne 46 
Przewodniczący rady pedagogicznej 47 
Członkowie rady pedagogicznej 47 
Zadania rad pedagogicznych szkół 48 
Kompetencje rady pedagogicznej ośrodka 48 
Tryb działania rady pedagogicznej ośrodka 50 
Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej 52 
Dokumentacja działalności rady pedagogicznej 52 
Postanowienia końcowe 53”; 
 
3) w §1 ust 9 po słowie „grupą uczniów” dodaje się „dzieci przedszkolnych” ; 

4) w § 7: 

a) ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne zawarte są 
w programie wychowawczo-profilaktycznym ośrodka przygotowanym 
w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących 
w ośrodku.”; 
b) dodaje się ust 2a w brzmieniu: 

„Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb 
rozwojowych uczniów i obejmuje: 

1. treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów; 
 
2. treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,          

nauczycieli i rodziców.”; 
 



5) w §9: 
 
a) w ust 3 dodaje się punkt 11 w brzmieniu: 
 
„11) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność          

przetwarzania danych osobowych przez ośrodek z przepisami  
o ochronie danych osobowych;”: 

 
b) w ust 3 dodaje się punkt 12 w brzmieniu: 
 
„12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.”: 
 
6) w §12: 
 
a) ust 5 uchyla się; 
 
7) w § 18: 
 
a) ust 4 pkt 4 uchyla się „edukacyjno”; 
 
b) ust 4 pkt 4 uchyla się „II i III klasy Gimnazjum Specjalnego nr 10”; 
 
8) w §18c: 
 

a) ust 7 pkt 6 uchyla się: „związanych z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu – w przypadku uczniów realizujących zajęcia z zakresu doradztwa           
zawodowego;”; 

 
9) §18d otrzymuje brzmienie: 
 

„§18d 
 

1 Ośrodek organizuje działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu         
wspierania dzieci przedszkolnych w procesie rozpoznawania zainteresowań,       
uczniów w procesie określania predyspozycji zawodowych oraz       
podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym        
przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu. 

2 Zadaniem doradztwa zawodowego jest pomoc uczniom w przygotowaniu do         
trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub      
aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem autonomii i indywidualności       
jednostki. 



3 Organizacja doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych       
przez ośrodek we wspieraniu uczniów i ich rodziców w procesie          
podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

4 Doradztwo zawodowe w zakresie planowania kształcenia lub kariery        
zawodowej realizuje doradca zawodowy we współpracy z nauczycielami        
oraz pedagogiem i psychologiem. 

5 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu  
o program realizacji doradztwa zawodowego, dopuszczony do użytku przez         
dyrektora ośrodka, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

6 Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, we współpracy z doradcą        
zawodowym oraz pedagogiem i psychologiem realizują doradztwo       
zawodowe: 

 
1) w przedszkolu na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego        

prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania      
przedszkolnego; 

 
2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach         

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 
 
3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, szkole przysposabiającej do pracy            

oraz w szkołach ponadpodstawowych na obowiązkowych zajęciach       
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w szkołach        
prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych      
zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie; 

 
4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w szkole branżowej  
I stopnia, liceum ogólnokształcącym na zajęciach z zakresu doradztwa         

zawodowego; 
 
5) w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych na zajęciach         

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych  
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 
6) w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, oprócz szkoły         

przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej, na zajęciach  
z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 
 
7) w przedszkolu, szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych 
z wyjątkiem szkoły policealnej, w ramach wizyt zawodoznawczych mających na          

celu poznanie przez dzieci przedszkolne i uczniów środowiska pracy w          



wybranych zawodach.”; 
 
10) w §23 ust 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, dopuszcza się          

możliwość przyjęcia do całodobowej grupy opiekuńczo – wychowawczej ucznia         
zamieszkałego na terenie Gminy Miejskiej Kraków.”; 

11) w §26 a: 
 
a) w ust 8 pkt b) otrzymuje brzmienie: 
 
„b) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów szkoły         

branżowej I stopnia do zakończenia roku szkolnego 2025/2026,”; 
 
b) w ust 8 uchylono pkt d); 
 
c) w ust 8 dodano pkt e) w brzmieniu: 
 
„e) egzaminu zawodowego dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia”; 
 
12) w §28 c: 
 
a) w ust 5 uchyla się „edukacyjno”; 
 
13) §40 otrzymuje brzmienie: 
 

„§40 
 

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz      
zachowanie ucznia. 

2. Uczniowie szkoły policealnej nie otrzymują oceny zachowania. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: 

1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu        
przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań         
edukacyjnych wynikających  

2) z podstawy programowej, realizowanych w szkole programów nauczania        
i IPET uwzględniających tę podstawę; 

3) formułowaniu oceny poziomu opanowania przez ucznia wiadomości  
i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę        
oddziału, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia        
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia         



określonych w statucie ośrodka.  
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  
i postępach w tym zakresie; 

2) poinformowanie ucznia o przewidywanej ocenie zachowania; 
3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji        

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom prowadzącym zajęcia w oddziale        

lub zespole informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się  
i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy       
dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do       

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych, rocznych 
i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć         

edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie      
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  
i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii  

i kultury, kryteriów oceny zachowania oraz informowanie o nich uczniów i ich            
rodziców; 

2) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do       
otrzymania przez ucznia szkoły policealnej poszczególnych bieżących  

3) i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych        
zajęć edukacyjnych i informowanie o nich słuchaczy a w sytuacji osób           
niepełnoletnich ich rodziców; 

4) bieżące ocenianie oraz ustalanie śródrocznych i rocznych ocen        
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych       
oraz zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia      
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  
a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury, według           
skali i w formach zawartych w § 40 ust. 7, 17, 18;  

5) bieżące ocenianie oraz ustalanie ocen semestralnych dla uczniów szkoły         
policealnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

6) ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane        

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej        
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 



 o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
9) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, z wyłączeniem uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
i znacznym. 

7. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów przeprowadza się w formie: 
1) wypowiedzi ustnych, w tym: 

a) recytacje, 
b) odpowiedzi, 
c) opis, 
d) opowiadanie, 
e) prezentacje, 
f) czytanie, 
g) śpiewanie; 

2) wypowiedzi pisemne, w tym: 
a) praca klasowa (trwa co najmniej 45 minut, najczęściej obejmuje         

sprawdzeniem kilka działów nauczanego materiału i jest       
poprzedzona lekcją przygotowawczą, na której uczniowie poznają       
zakres tematyczny i formę sprawdzenia), 

b) sprawdzian (obejmuje sprawdzeniem wiadomości z jednego działu), 
c) kartkówka (obejmuje sprawdzeniem materiał nauczany w trakcie od        

1 do 3 ostatnich lekcji), 
d) uchylono, 
e) dyktando, 
f) zadania domowe; 

3) ćwiczenia sprawnościowe i praktyczne; 
4) doświadczenia; 
5) projekty edukacyjne; 
6) wytwory pracy uczniów; 
7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

8. Prace klasowe, sprawdziany, dyktanda i kartkówki przygotowują  
i przeprowadzają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem        

wymagań edukacyjnych. 
9. Uczniowie są informowani o terminie i zakresie prac klasowych  

i sprawdzianów na 2 tygodnie przed planowanym terminem, a o kartkówce           
na poprzedzających ją zajęciach. 

10. Sprawdziany, prace klasowe i kartkówki są oceniane zgodnie  
z wymaganiami edukacyjnymi. 

11. O wynikach pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń informowany jest         
najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty sprawdzianu lub pracy klasowej.           
Oceny z kartkówki nauczyciel przedstawia na kolejnych zajęciach lub  
w ciągu 7dni. 

12. Uchylono. 



13. Wprowadza się ograniczenia dotyczące liczby i częstości prac klasowych         
oraz sprawdzianów: 
1) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone tylko 3 sprawdziany lub          

prace klasowe; 
2) w ciągu dnia może być przeprowadzony tylko 1 sprawdzian lub praca           

klasowa, z wyjątkiem przypadków, w których w ciągu jednego dnia          
występują zajęcia edukacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo; 

14. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej  
z pracy klasowej lub sprawdzianu, w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania            
poprawionych prac, zgodnie z ustaleniem nauczyciela prowadzącego zajęcia        
edukacyjne. Po tym terminie nie ma już możliwości poprawiania oceny  

z wyjątkiem przypadku, gdy uczeń był nieobecny w szkole z powodu choroby. 
15. Sprawdzianów nie organizuje się w pierwszy dzień po przerwach         

świątecznych i feriach. 
16. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i sprawdziany ucznia są udostępniane: 

1) uczniowi podczas zajęć lekcyjnych; 
2) rodzicom ucznia do wglądu na terenie ośrodka podczas zebrań  

z rodzicami lub indywidualnych spotkań z nauczycielem. 
17. Nauczyciel przechowuje pisemne prace kontrolne uczniów do końca roku         

szkolnego. 
18. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe  

z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 
1) stopień celujący – 6(cel.); 
2) stopień bardzo dobry – 5(bdb.); 
3) stopień dobry – 4(db.); 
4) stopień dostateczny – 3(dst.); 
5) stopień dopuszczający – 2(dop.); 
6) stopień niedostateczny – 1(ndst.). 

19. Dopuszcza się przy ustalaniu ocen bieżących stosowanie znaków ,,+” lub          
„–” łącznie z oceną bieżącą z wyłączeniem stopnia: celujący i          
niedostateczny. 

20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców pełna dokumentacja dotycząca         
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

Zapisy § 40 ust.7 – 19 nie dotyczą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w             
stopniu umiarkowanym i znacznym.”; 

 
14) w §41: 
 
a) w ust 2 po słowach „oceniania zachowania” dodaje się  „oraz warunkach  

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej         
zachowania.”; 

 



15) w §43: 
 
a) ust 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia –             

również dla jego rodziców”; 
 
16) w §44: 
 
a) w ust 1 uchyla się „zajęć technicznych”; 
 
b) w ust 1 dodaje się „techniki”; 
c) ust 2 uchylono; 
 
17) w §46: 
 
a) w ust 8 uchyla się „oraz uczniów szkoły policealnej”; 
b) ust 13 uchyla się;  
 
18) w §47: 
 
a) ust 1 pkt 6 uchyla się; 
b) ust 1 pkt 10 uchyla się; 
c) ust 1 pkt 11 uchyla się; 
d) ust 1 pkt 12 uchyla się; 
e) ust 1 pkt 13 uchyla się; 
f) ust 1 pkt 14 uchyla się; 
g) ust 1 pkt 15 uchyla się; 
h) ust 8 pkt 3 uchyla się; 
i) ust 13 otrzymuje brzmienie: 
„13. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą zdawać uczniowie, którzy         

ukończyli zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową pierwszego stopnia         
do zakończenia roku szkolnego 2025/2026.”; 

j) po ust 13 dodaje się ust 13a w brzmieniu: 
„13a. Egzamin zawodowy mogą zdawać uczniowie, którzy ukończyli szkołę branżową          

I stopnia.”; 
k) ust 14 otrzymuje brzmienie: 
„14. Sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do        

zakończenia roku szkolnego 2025/2026 regulują odrębne przepisy.”; 
l) po ust 14 dodaje się ust 14a w brzmieniu: 
„14 a  Sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego regulują odrębne przepisy.”; 
 
19) w §47a 



a) ust 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę           

klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali (odpowiednio ze         
skrótami): 

1) wzorowe (wz.); 
2) bardzo dobre (bdb.); 
3) dobre (db.); 
4) poprawne (pop.); 
5) nieodpowiednie (ndp.); 
6) naganne (ng.).”; 

b) w ust 4 pkt 7 uchyla się; 
 
20) w §47b ust 11 otrzymuje brzmienie: 
„11. W czasie egzaminu - mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice            

ucznia (także niepełnoletniego ucznia szkoły policealnej).”; 
 
21) w §48: 
 
a) w ust 1 pkt 2) po słowie „śródroczne” uchyla się „i”; 
b) w ust 1 pkt 2) dodaje się „i końcowe”; 
c) ust 3 uchyla się; 
d) w ust 6 uchyla się „i gimnazjum”; 
 
22) w §49: 
 
a) w ust 1 uchyla się „i końcowe roczne”; 
b) w ust 1 dodaje się „roczne i końcowe”; 
23) w §51 a dodano „Warunki stosowania”; 
 

§3 
 

W Regulaminie Rady Pedagogicznej SOSW pn Centrum Autyzmu i CZR 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) Rozdział 4 przyjmuje brzmienie: 
„Rozdział 4 Zadania rad pedagogicznych szkół”; 
 
2) Rozdział 6 przyjmuje brzmienie: 
„Rozdział 6 Tryb działania rady pedagogicznej ośrodka”  
 



3) Rozdział 9 przyjmuje brzmienie: 
„Rozdział 9 Postanowienia końcowe”; 

 
§4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. 
 
  



Uchwała Nr 53/19/20 SOSW 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 27 listopada 2019 r. 
 

w sprawie: uchwalenia statutu czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego 
nr 19w Krakowie 

 
 

na podstawie: art. 72, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm) uchwala się co następuje:  
 

§1 
 

Uchwala się statut czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 19  
w Krakowie w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§2 
 

Traci moc dotychczasowy statut trzyletniego XIX Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego w Krakowie, nadany uchwałą nr 53/17/18 SOSW z dnia 19 grudnia 
2017 r. 
 
 

§3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2019 roku. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uchwała Nr 54/19/20 SOSW 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 27 listopada 2019 r. 
 
w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  
i innych wyróżnień  
 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

 
 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 
Brązowego Krzyża Zasługi dla Pani Anety Dziewońskiej. 

 

§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 55/19/20 SOSW 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 27 listopada 2019 r. 
 
 
w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień  
 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

 
 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 
medalu Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Iwony Czyż. 

 

§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 56/19/20 SOSW 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 27 listopada 2019 r. 
 
 
w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień  
 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

 
 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 
Złotego Krzyża Zasługi za długoletnią służbę dla Pana Andrzeja Wolskiego. 

 

§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 57/19/20 SOSW 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 27 listopada 2019 r. 
 
 
w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień  
 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

 
 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 
Złotego Krzyża Zasługi za długoletnią służbę dla Pani Krystyny Kotuli. 

 

§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 58/19/20 SOSW 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 27 listopada 2019 r. 
 
 
w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień  
 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

 
 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 
Złotego Krzyża Zasługi za długoletnią służbę dla Pani Magdaleny 
Tuskiej-Grzyb 

§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 59/19/20 SOSW 
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 27 listopada 2019 r. 
 
w sprawie: innowacji pedagogicznej  
 
na podstawie: § 3 Zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora SOSW pn. „Centrum 
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. 
Spadochroniarzy 1 z dnia 16.01.2018 r. 
 
 
Uchwala się co następuje:  

 
§1 

 
Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała realizację innowacji      

pedagogicznej Młodzi mają głos w wybranych klasach szkoły podstawowej,         
liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej przy ul. Spadochroniarzy 1  
w terminie luty 2020 r. do czerwiec 2020 r. zgłoszonej przez Anetę Dziewońską. 
 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
 
 

 
 
 


