
Uchwała nr 1/19/20/SOSW

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

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1
z dnia 27 sierpnia 2019 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 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada  pedagogiczna  jednogłośnie  zatwierdziła  wnioski  z  nadzoru
pedagogicznego i przyjęła do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

§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 2/19/20/SOSW

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

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

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

na podstawie: art. 70 ust.2  pkt.1 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 organizację pracy Ośrodka
w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020

§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 3/19/20/SOSW

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

pn ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1

z dnia 27 sierpnia 2019 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. 70 ust.2  pkt.4 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  przy  1  głosie  wstrzymującym  się  pozytywnie
zaopiniowała  przedstawiony  przez  dyrektora  przydział  nauczycielom
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 4/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie: § 5. ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 
1603) oraz § 12. ust. 14 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada  pedagogiczna  pozytywnie  zaopiniowała ustalone  przez  dyrektora
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych: 

 14.10.2019 r.

 02.01.2020 r.

 03.01.2020 r.

 12.06.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej



Uchwała nr 5/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada  pedagogiczna  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  przez  
Panią  IA  program nauczania  języka  rosyjskiego:  Program nauczania  języka
rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej.
 Autor: Renata Broniarz.

§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 6/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Panią  KCz  program  nauczania:  Wychowanie  do  życia  w  rodzinie
 dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej. Autor: 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 7/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Pana PŚ program nauczania geografii  dla klasy pierwszej szkoły branżowej I
stopnia: Program nauczania geografii w zakresie podstawowym
 dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii.
 Autorzy: Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz.

§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 8/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez
 Pana PŚ program nauczania geografii dla klasy pierwszej liceum 
ogólnokształcącego: Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym 
dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii. 
Autorzy: Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz.

§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 9/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez  
Panią ID program nauczania  biologii  w liceum ogólnokształcącym autorstwa
Katarzyny Kłosowskiej „Biologia na czasie” zakres podstawowy. 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 10/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Panią  BW  program  nauczania  matematyki  dla  klasy  pierwszej  szkoły
ponadpodstawowej:  Program  nauczania  matematyki  w  liceum
ogólnokształcącym i technikum. Autor: Piotr Grabowski.

§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 11/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez
 Panią MC programu nauczania podstaw przedsiębiorczości 
dla szkoły branżowej I stopnia. Autor: Maria Gaertner. 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 12/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Panią DB program nauczania języka angielskiego 
dla klasy pierwszej  czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Autorzy: Anna
Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska. Wydawnictwo Pearson.

§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 13/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez
 Panią  ID  program  nauczania  biologii  szkole  branżowej
 I stopnia autorstwa Anny Zdzienickiej „Biologia na czasie” zakres podstawowy
(z poprawkami) 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 14/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Panią  TS  programów  nauczania  wiedzy  o  społeczeństwie  dla  liceum
ogólnokształcącego: 

 Wiedza  o społeczeństwie.  Zakres  podstawowy.  Program nauczania  dla
szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum). Autor: Antonina Telicka-
Bonecka. Wydawnictwo Operon.

 Bliżej demokracji – Program nauczania wiedzy o społeczeństwie 
w  zakresie  uzupełniającym. Program  autorski  w  oparciu  o  program
nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla szkól
ponadgimnazjalnych  „W  centrum  uwagi”  autorstwa  Mariusza  Menza.
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 15/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez
 Panią TSprogram nauczania wiedzy o społeczeństwie dla szkoły branżowej I
stopnia: Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym
dla szkół ponadgimnazjalnych. Autor: Mariusz Menz. 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 16/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Panią JM program nauczanie religii w szkole branżowej I stopnia autorstwa ks.
T.Panusia i R. Chrzanowskiej

§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 17/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Panią  MT  program  nauczania  informatyki  dla  liceum  ogólnokształcącego:
Informatyka  linia  II  zakres  podstawowy.  Autor:  Arkadiusz  Gawełek.
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 18/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Panią MT program nauczania informatyki dla szkoły branżowej 
 I stopnia: Informatyka. Autor: 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 19/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez  
Panią  AW  program  nauczania  języka  francuskiego  dla  liceum
ogólnokształcącego autorstwa Magdaleny Darmoń „Program nauczania języka
francuskiego  dla  liceum  i  technikum  dla  uczniów  początkujących  oraz
kontynuujących  naukę  w  wymiarze  2  godzin  tygodniowo  i  więcej”.
Wydawnictwo Hachette Francais Langue Etrangere.

§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 20/19/20/SOSW

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

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

w sprawie: Opiniowania dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego 
przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu 
nauczania

na podstawie: art. 22a ust. 6 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Uchwala się co następuje: 

§1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez 
Panią JU program nauczania chemii dla liceum ogólnokształcącego autorstwa
R.Janiuk,  M.Chmurka,  G.Osiecka,  W.Anusia,  M.Sobczak  „Chemia  zakres
podstawowy. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych liceum 
i technikum”. Wydawnictwo 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

