
Uchwała nr 1/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 

 

w sprawie: ustalania sposobu wykorzystania wyników z 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 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna przy jednym głosie wstrzymującym się zatwierdziła 

ustalone sposoby wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego i przyjęła 

do realizacji w roku szkolnym 2021/2022. 

 

§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 2/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie: prowadzenia dokumentacji zajęć wynikających z zadań statutowych 

szkoły w dziennikach 

 

na podstawie: § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

29 sierpnia 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz, 1664 z późn. zm. 

 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

 

Rada Pedagogiczna negatywnie zaopiniowała prowadzenie dzienników zajęć 

wynikających z zadań statutowych szkoły. 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 3/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje: 

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała organizację pracy Ośrodka w tym 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022 

 

§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 4/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 w SOSW 

CAiCZR na rok szkolny 2021/2022 

 

na podstawie: art. 70 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

Rada Pedagogiczna przy 12 głosach wstrzymujących się pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony przez dyrektora przydział nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 

2021/2022 

 

§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 5/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

Urszulę Walkiewicz program nauczania religii „Bóg jest wśród nas. Katecheza 

mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia” dla uczniów klasy piątej 

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9, autorstwa A. Berski, ks. A. Kielian. 

 

 

§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 6/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

Urszulę Walkiewicz program nauczania religii „Zaproszeni na ucztę z Jezusem. 

Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii” dla 

uczniów klasy drugiej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9. Komisja 

Wychowania Katolickiego KEP 

 

 

 

§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 7/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

Martę Chowaniec program nauczania „Ekonomia w praktyce. Przedmiot 

uzupełniający” dla uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 

autorstwa J. Kijakowskiej. 

 

 

§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 8/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

I. Aleksejczuk program nauczania języka rosyjskiego dla uczniów XIX Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego autorstwa A. Braniak. 

 

 

§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 9/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

Barbarę Wygodę „Program nauczania z matematyki w liceum 

ogólnokształcącym i technikum” dla uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego 

Specjalnego autorstwa P. Grabowskiego. 

 

 

§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 10/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

Barbarę Wygodę program nauczania „ Matematyka z plusem” dla uczniów klasy 

ósmej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 autorstwa Z. Bolałek, 

M. Dobrowolskiej, M Jucewicz, M. Karpińskiego, J. Lecha. Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe. 

 

§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 11/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

Barbarę Wygodę program nauczania „ Matematyka z plusem” dla uczniów klasy 

czwartej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 autorstwa Z. Bolałek, 

M. Dobrowolskiej, M Jucewicz, M. Karpińskiego, P. Zarzyckiego. Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe. 

 

 

 

§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 12/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

Jolantę Urban program nauczania chemii „To jest chemia” dla uczniów klasy 

pierwszej XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego autorstwa R. Hassa, 

A. Mrzigod, J. Mrzigod. Wydawnictwo Nowa Era. 

 

 

§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 13/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 „Ogród różnorodności. Z ekologią w centrum świata zmysłów” 

09.2021- 06.2022 zgłoszonej przez nauczycieli A. Słomian i M. Sawickiego. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 14/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 „Szkolny sklepik miejscem nauki i rozwijania przedsiębiorczości” 

09.2021 – 06.2022 zgłoszonej przez nauczycieli E. Buczyńską i M. Sawickiego. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 15/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 „Rozwijanie kompetencji językowych. Otwórz się na język” 

09.2021 – 06.2022 zgłoszonej przez nauczycieli A. Turoń,A. Wilegórskiej, 

A. Kokorudz. 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 16/21/22/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2021 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 

z późn. zm.) 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 2021/2022. 

12.11.2021r. 

07.01.2022r. 

02.05.2022r. 

17.06.2022r. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 


