
UCHWAŁA NR  17 /13 /14/ SOSW 

  Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn ”Centrum 

Autyzmu i Całościowych m  Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie ul. 

Spadochroniarzy1 z dnia 28 stycznia 2014r.                                                                                         

-w sprawie: podejmowania innowacji pedagogicznych-  „Emocje –rozwijanie kompetencji 

emocjonalnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. 

-na podstawie: art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 01.09.1991 r.             

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 

nr 56, poz. 506, ( z póź.  zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 

2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i 

eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 

Rada Pedagogiczna  uchwala co następuje:                                                                                        

§1. Zatwierdza się realizację w cyklu 3 letnim innowacji pedagogicznej „Emocje –rozwijanie 

kompetencji emocjonalnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”- opracowanej przez Anetę 

Garncarz i Annę Rybka , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Działalność innowacyjna rozpocznie się we września 2014r i trwać będzie do czerwca               

2017r. Obejmować będzie uczniów w obecnej klasie 1a, 1b,4e oraz grupy uczestników WWRD.                                                                                                                              

§3.Prowadzenie innowacji nie będzie naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i 

opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzenie 

egzaminów i sprawdzianów                                                                   

§4. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, 

materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji.  

§ 5. Uczniowie klas biorących udział w innowacji zachowują prawo do promocji po spełnieniu 

wymagań określonych w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.                                                                                                                                                

§ 6. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, 

materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji pedagogicznej. 

zobowiązani do przedstawiania Radzie Pedagogicznej corocznie w miesiącu czerwcu sprawozdania z 

realizacji innowacji. 

§ 7. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do przekazania niniejszej uchwały wraz z innymi 

wymaganymi dokumentami Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Krakowie  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR  19 /13 /14/ SOSW 

  Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn ”Centrum 

Autyzmu i Całościowych m  Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie                                                   

ul. Spadochroniarzy1 z dnia 28 stycznia 2014r.                                                                                         

-w sprawie: podejmowania innowacji pedagogicznych „ Recykling- terapia nie tylko dla środowiska”   

-na podstawie: art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 01.09.1991   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 

nr 56, poz. 506, ( z póź.  zmianami)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 

2011 roku    zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności  innowacyjnej 

i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 

Rada Pedagogiczna  uchwala co następuje:                                                                                             

§1. Zatwierdza się realizację w cyklu 3 letnim innowacji” Recykling- terapia nie tylko dla środowiska”   

Opracowanej przez Annę Słomian i Annę  Kokorudz , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Działalność innowacyjna rozpocznie się we września 2014r i trwać będzie do czerwca  2017r. 

Obejmować będzie uczniów w obecnej klasie2CG, 5C, 3D, 4E,O,2SLO, 1SSZ przy udziale 

pracowników Ośrodka i rodziców uczniów                                                                                 

§3.Prowadzenie innowacji nie będzie naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i 

opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzenie 

egzaminów i sprawdzianów                                                                   

§4. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, 

materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji.  

§ 5. Uczniowie klas biorących  udział w innowacji zachowują prawo do promocji po spełnieniu 

wymagań określonych w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

§ 6. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, 

materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji pedagogicznej. 

zobowiązani do przedstawiania Radzie Pedagogicznej corocznie w miesiącu czerwcu sprawozdania z 

realizacji innowacji. 

§ 7. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do przekazania niniejszej uchwały wraz z innymi 

wymaganymi dokumentami Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Krakowie  

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.                                                          

    

                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR  20 /13 /14/ SOSW 

  Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn ”Centrum 

Autyzmu i Całościowych m  Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie                                                   

ul. Spadochroniarzy1 z dnia 28 stycznia 2014r.                                                                                         

-w sprawie: podejmowania innowacji pedagogicznych „  Przygotowanie do okresu dojrzewania”. 

-na podstawie: art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 01.09.1991               

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczneszkoły i placówki (Dz. U. 

nr56,poz.506,(póź.zmianami).                                                                                                                   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności  innowacyjnej i eksperymentalnej 

przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 

Rada Pedagogiczna  uchwala co następuje:                                                                                             

§1. Zatwierdza się realizację w cyklu 3 letnim innowacji ”Przygotowanie do okresu dojrzewania”   

Opracowanej przez Marię Gocał , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Działalność innowacyjna rozpocznie się we września 2014r i trwać będzie do czerwca2017r. 

Obejmować będzie uczniów klas  gimnazjum i klasy 6B                                                                                        

§3.Prowadzenie innowacji nie będzie naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i 

opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzenie 

egzaminów i sprawdzianów                                                                   

§4. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, 

materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji.  

§ 5. Uczniowie klasy biorącej udział w innowacji zachowują prawo do promocji po spełnieniu 

wymagań określonych w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

§ 6. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do zapewnienia warunków organizacyjnych, kadrowych, 

materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji pedagogicznej. 

zobowiązani do przedstawiania Radzie Pedagogicznej corocznie w miesiącu czerwcu sprawozdania z 

realizacji innowacji. 

§ 7. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka do przekazania niniejszej uchwały wraz z innymi 

wymaganymi dokumentami Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Krakowie  

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.                                                          

    

                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


