
UCHWAŁA NR  18 /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: opinii innowacji „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). 

Uchwala  się  co następuje:                                                                                      

  §1.Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała innowację „Emocje –rozwijanie kompetencji 

emocjonalnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. 

Założenia innowacji: Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia w ramach edukacji 

wczesnoszkolnej oraz funkcjonowania w środowisku. 

Założeniem  jest budowanie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczniem autystycznym   a 

osobą terapeuty; 

-rozpoznawanie emocji- praca nad zaangażowaniem i bliskością, 

-rozumienie emocji –określanie przyczyn stanów emocjonalnych, 

-ujawnianie stanów emocjonalnych- imitowanie emocji 

Cele innowacji: 

-adekwatne odczytywanie oraz reagowanie terapeuty na sygnały emocjonalne wysyłane przez 

dziecko, 

-rozpoznawanie i nazywanie przez osobę autystyczną własnych stanów, 

-kontrolowanie własnych emocji, nazywanie własnych emocji w danym dniu, 

-zdobycie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu 

Metody pracy 

-praca z uczniem, z klasą, nauczycielem, rodzicami, 

Posiadane zasoby: 

-zespół wykwalifikowanych kadr: psycholodzy, terapeuci, oligofrenopedagodzy 

- baza ośrodka, wyposażenie w niezbędne w  pomoce dydaktyczne , dostosowane do różnego 

rodzaju zajęć i rozwoju ucznia, 

Sposób prowadzenia naboru; 

 - klasy pierwsze oraz klasa czwarta, uczniowie korzystający z wczesnego wspomagania. 

Korzyści z prowadzenia innowacji: 

Realizacja innowacji powinna przynieść wymierne efekty w  

-lepszym  funkcjonowaniu   ucznia w grupie, 

-ograniczeniu  trudnych zachowań, 

-poprawę funkcjonowania  ucznia w relacjach z innymi, 

-zrozumieniu przez uczniów i rodziców, że Ośrodek jest instytucją oddziaływującą na wiele 

sfer rozwoju  dziecka, wychodzącą  naprzeciw ich potrzebom. 

 

 



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: opinii innowacji „ Recykling-terapia nie tylko dla środowiska” 

-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). 

Uchwala  się  co następuje:                                                                                      

  §1.Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała innowację „ Recykling-terapia nie tylko dla 

środowiska” 

Założenia innowacji: Zajęcia skierowane są do uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum 

w ramach edukacji ekologicznej i przedmiotowej z geografii i przyrody. Uczenie ochrony 

środowiska poprzez redukcję odpadów niesegregowanych.   

Cele innowacji: 

-redukcja niszczącego wpływu odpadów na środowisko, 

 -rozwijanie kluczowych kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

jednostki życiu społecznym i budowania jej niezależności, 

-budowanie nowych struktur 

-uczenie podejmowania samodzielnych decyzji, 

-oddziaływanie na środowisko społeczne , dawanie dobrego przykładu 

-wdrażanie do efektywnego gospodarowania odpadami na terenie Ośrodka. 

Metody pracy 

-praca z uczniem, z klasą, nauczycielem, rodzicami, 

Posiadane zasoby: 

-zespół wykwalifikowanych kadr: psycholodzy, terapeuci, oligofrenopedagodzy 

- baza ośrodka, wyposażenie w odpowiednie kosze na odpady, ustawienie pojemników do 

segregację odpadów, 

Sposób prowadzenia naboru; 

 - klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne przy współpracy nauczycieli i rodziców, 

Korzyści z prowadzenia innowacji: 

Realizacja innowacji powinna przynieść wymierne efekty w : 

-zdobyciu  wiedzy na temat odpadów,  

-opanowaniu  umiejętności segregacji materiałów opakowaniowych i odpadów, 

-segregację śmieci na terenie Ośrodka, 

-pozyskiwanie własnych funduszy za sprzedaż makulatury,  

-poprawianiu  sprawności  motorycznych   

 

 

 

 

 



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: opinii innowacji Przygotowanie do okresu dojrzewania” 

-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). 

Uchwala  się  co następuje:                                                                                      

  §1.Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała innowację „Przygotowanie do okresu 

dojrzewania” 

Założenia innowacji: Zajęcia skierowane są do uczniów wchodzących w okres dojrzewania 

zarówno dziewczynek jak i chłopców obejmują : 

-zagadnienia bezpośrednio dotyczące sfer intymnych, 

-rozwiązywania problemów dojrzewania, 

-podnoszenia funkcji komunikacyjnych, 

-rozwijania metod alternatywnej komunikacji,  

Cele innowacji: 

-integrowanie grupy rówieśniczej, kształtowanie uczucia empatii, wrażliwości na drugiego 

człowieka, 

-wzbogacanie wiedzy uczniów z zakresu fizjologii, życia w społeczeństwie, zdrowia,  

-przygotowanie uczniów do samodzielnego decydowania o sobie, samodzielnym 

dokonywaniu wyborów. 

Metody pracy 

-praca z uczniem, z klasą, nauczycielem, rodzicami, 

Posiadane zasoby: 

-zespół wykwalifikowanych kadr: psycholodzy, terapeuci, oligofrenopedagodzy 

- baza ośrodka, wyposażenie w niezbędne   pomoce dydaktyczne , dostosowane do różnego 

rodzaju zajęć i rozwoju ucznia, 

Sposób prowadzenia naboru; 

 - klas szósta i klasy gimnazjalne 

Korzyści z prowadzenia innowacji: 

Realizacja innowacji powinna przynieść wymierne efekty w  

-lepszym  rozumieniu swoich potrzeb, 

-wzroście  poziomu higieny, 

-rozumieniu inności każdego człowieka i inności wynikającej z płci, 

-ograniczeniu  trudnych zachowań, 

-poprawę funkcjonowania  ucznia w relacjach z innymi, 

-zrozumieniu przez uczniów i rodziców, że Ośrodek jest instytucją oddziaływującą na wiele 

sfer rozwoju dziecka, wychodzącą  naprzeciw ich potrzebom. 

 

 



 

 


