
Uchwała Nr 1/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 4 głosach wstrzymujących się zatwierdziła wniosek 

o skreślenie P C z listy uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 

z dniem 31 sierpnia 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 2/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: ustalania 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 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje:  

§1 

Rada pedagogiczna jednogłośnie zatwierdziła wnioski z nadzoru 

pedagogicznego i przyjęła do realizacji w roku szkolnym 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 3/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

pn. ”Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 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 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) 

 

 

Uchwala się co następuje: 

§1 

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała organizację pracy Ośrodka w tym 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych 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 4/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

JX program nauczania Wychowania do życia w rodzinie 

dla uczniów klasy drugiej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 12, 

autorstwa Teresy Król „Wędrując ku dorosłości”. Wydawnictwo Rubikon. 

 

 

§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 5/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

JX program nauczania Wychowania do życia w rodzinie 

dla uczniów klasy drugiej XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, 

autorstwa Teresy Król „Wędrując ku dorosłości”. Wydawnictwo Rubikon. 

 

 

§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 6/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

UX program nauczania chemii dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 

autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin. Wydawnictwo Nowa Era. Program 

zgodny z nową podstawą programową. 

 

 

§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 7/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

TX program nauczania Wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla 

uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 12. 

Autor Mariusz Menz. 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 8/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

TX program nauczania Wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych 

(liceum i technikum). Zakres podstawowy dla uczniów XIX Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego. Autor – Antonina Telicka-Bonecka. 

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 9/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

TX program nauczania Wiedzy o społeczeństwie dla uczniów 

XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego. Program autorski w oparciu 

o program Wiedza o społeczeństwie - „Bliżej demokracji” – autor: Antonina 

Telicka-Bonecka. 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 10/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Pana TY 

program nauczania Historii „Zrozumieć przeszłość”. Zakres rozszerzony dla 

uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego. 

Autor Robert Śniegocki. 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 11/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 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 pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Panią 

BX „Programu nauczania z matematyki w liceum ogólnokształcącym i 

technikum” dla klasy pierwszej XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego. 

Autor – Piotr Grabowski. Wydawnictwo Nowa Era. 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

Uchwała nr 12/20/21/SOSW 

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


Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 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 2020/2021. 

Terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych:  

 04.06.2021 r. 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 13/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień  

 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 

Złotego Krzyża Zasługi dla Pani IB. 

 

§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 14/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień  

 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 

Srebrnego Krzyża Zasługi dla Pana LV. 

 

§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 15/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień  

 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 

Brązowego Krzyża Zasługi dla Pani AX. 

 

§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 16/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień  

 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 

Złotego Medalu za Długoletnią Służbę dla Pana JX. 

 

§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 17/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień  

 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 

Złotego Medalu za Długoletnią Służbę dla Pani MY. 

 

 

§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 18/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień  

 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 

Złotego Medalu za Długoletnią Służbę dla Pani GX. 

 

§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 19/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień  

 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 

Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla Pani MX. 

 

§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 20/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień  

 

na podstawie: art. 70 ust. 2 pkt 3 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora o przyznanie 

Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla Pani UX. 

 

§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 21/20/21/SOSW 

Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pracy Pani Anety Garncarz - Dyrektora 

SOSW pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” 

 

na podstawie: art. 6a ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.) w związku z art.82 ust. 2 

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 wyraziła pozytywną opinię o pracy Pani AZ– Dyrektora 

SOSW pn. ” Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w 

Krakowie. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 


