
Uchwała nr 22/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 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 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) 

 

Uchwala się co następuje:  

 

§1 

Rada Pedagogiczna przy 6 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. 

 

§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
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 23/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020r. 

 

w sprawie: zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu 

przez radę szkoły lub placówki 

na podstawie: art. 70 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna przy jednym głosie „przeciw”, zatwierdziła plan pracy 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu 

i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

§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
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 24/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020r. 

 

w sprawie: programu profilaktyczno-wychowawczego 

 

na podstawie: art. 84 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wprowadzone zmiany 

w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych. 

 

 

§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 25/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 r. 

 

w sprawie: programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego 

na podstawie: § 4. ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325 z 

późn.zm) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada Pedagogiczna przy jednym głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie 

zaopiniowała program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 



Uchwała nr 26/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 r. 

 

w sprawie: ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 

lub placówki 

 

na podstawie: art. 70 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna jednogłośnie zatwierdziła plan wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

§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
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 27/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania form realizacji dwóch godzin zajęć wychowania 

fizycznego do wyboru przez uczniów  

na podstawie: § 4. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. 2017 poz. 1322 z późn.zm) 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna przy jednym głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie 

zaopiniowała propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć 

wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w formie zajęć 

sprawnościowo-zdrowotnych w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 



Uchwała Nr 28/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 r. 

 

w sprawie: skreślenia z listy uczniów 

 

na podstawie: art. 70 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

 

Rada Pedagogiczna przy 6 głosach „wstrzymujących się”, zatwierdziła wniosek 

o skreślenie ucznia Igora Jaskólskiego z listy uczniów XIX Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego z dniem 8 września 2020 roku.  

 

§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
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 29/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 r. 
 

w sprawie: wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu po szkole podstawowej 

na podstawie: art. 44zzr ust. 12 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1457 z późń.zm) 

 

Uchwala się co następuje: 

§1 

Rada pedagogiczna przy 3 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała sposoby 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 

2020/2021 dla uczniów jak poniżej: 

 

Klasa 8a 
 

x arkusz 0-800 

y 0-200 + zapisywanie odpowiedzi do zadań na 

komputerze 

u arkusz 0-200 

z arkusz 0-200 

 

Klasa 8b 

a arkusz 0-200 

b 0-800 + zapisywanie odpowiedzi do zadań na 

komputerze 

c arkusz 0-200 

d arkusz 0-800 + nauczyciel wspomagający 

 

§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 30/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 r. 

 

w sprawie: wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub 

formy przeprowadzania egzaminu maturalnego 

 

na podstawie: art. 44zzr ust. 12 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn.zm) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna przy 3 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów jak poniżej: 
 

Klasa 3ALO 

 
A E-200 

Część ustna. 

Przedłużenie czasu przeprowadzanie egzaminu z języka polskiego nie więcej niż 15 

minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi i/lub egzamin 

(wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym) 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego – nie 

więcej niż o 15 minut 

Część pisemna. 

Pomoc nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów i przy 
zapisywaniu odpowiedzi zdającego. 

N E-200 

Część ustna. 

Przedłużenie czasu przeprowadzanie egzaminu z języka polskiego nie więcej niż 15 

minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi i/lub egzamin 

(wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym) 

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


Klasa 3 BLO 

 
B E-200 

Część ustna. 

Przedłużenie czasu przeprowadzanie egzaminu z języka polskiego nie więcej niż 15 

minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi i/lub egzamin 

(wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym) 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego – nie 

więcej niż o 15 minut 

Część pisemna. 

Pisanie pracy na komputerze 

Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji zdającego (osobna sala ze względu na 

częste zmiany stanów emocjonalnych – głośne zachowania) 

K E-200 

Część ustna. 

Przedłużenie czasu przeprowadzanie egzaminu z języka polskiego nie więcej niż 15 

minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi i/lub egzamin 

(wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem przedmiotowym) 

Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytnego – nie 

więcej niż o 15 minut 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej  

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 31/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 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 przy 7 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony przez Pana PZ program nauczania historii „Dzika 

historia” dla uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 12., autorstwa 

Stanisława Zająca. Wydawnictwo SOP. 

 

 

§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 32/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 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 przy 7 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony przez Pana AC program nauczania edukacji dla 

bezpieczeństwa dla uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 12., 

autorstwa Barbary Boniek. Wydawnictwo Operon. 

 

 

§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 33/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 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 przy 7 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony przez Panią MY program nauczania zawodu – 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla uczniów Branżowej Szkoły 

Specjalnej I stopnia nr 12, autorstwa Marty Tofil. 

 

 

§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 34/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania 

na podstawie: art. 22a Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony Szkolny Zestaw 

Programów Nauczania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. 

 

 

§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 35/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania szkolnego zestawu podręczników 

na podstawie: art. 22ab ust. 4 pkt 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony Szkolny Zestaw 

Podręczników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum 

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.  

 

 

§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 36/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 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 przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowała realizację innowacji pedagogicznej „Mój Bohater!” dla uczniów 

szkoły podstawowej (kl.: 1c, 2b, 2c,4d i inni chętni). W terminie 1 wrzesień 

2020 r.- 30 czerwiec 2023r. zgłoszonej przez nauczycieli K. W i E. N. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 



Uchwała nr 37/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 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 „Aktywne słuchanie muzyki” w szkole podstawowej (kl. 8f, 

uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

i znacznym). W terminie 1 wrzesień 2020 r.- 25 czerwiec 2021r. zgłoszonej 

przez panią E. B. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 



Uchwała nr 38/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 8 września 2020 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 „Z biegiem Wisły” w szkole podstawowej (kl.: 6c, 8e). 

W terminie 10 wrzesień 2020 r.- 20 czerwiec 2021r. zgłoszonej przez 

nauczycieli: J. M, M. M, K. Z, B. L. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 


