
 
ZARZADZENIE Nr 2/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 
ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 
z dnia 2.01.2020  roku. 

 
W sprawie:  wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego  w SOSW pn. 
„Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 
 

 
§ 1 

 
  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum  Autyzmu i 
Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 wprowadza Regulamin 
przyznawania dodatku motywacyjnego w SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 
Rozwojowych” w Krakowie w brzmieniu nadanym załącznikiem 1 do zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Traci moc Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego wprowadzony Zarządzeniem nr 
2/2014 z dnia 10.01.2014 r. 
 

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2.01.2020 r.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANKIETA DODATKU MOTYWACYJNEGO 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………. 
Instrukcja: Punkty ankiety  napisane kursywą ocenia dyrektor. Tekst napisany małą czcionką stanowi jedynie podpowiedzi, którymi 

można, ale nie trzeba się sugerować. 

Uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze: Ocena 

a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień uczniów oraz 
warunków organizacyjnych i społecznych (osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach, 

przygotowanie uczniów do  konkursów, występów, zawodów, wysyłanie prac na konkursy plastyczne) 

za każde 
działanie 1-2 p  

 
 

 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we 
współpracy z rodzicami 

0-5 

  

c) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i 
efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki (wypisz 

rozwiązane problemy wychowawcze) 

za każde 
działanie 1-2 p  

 
 

 

d) systematyczne i efektywne przygotowanie do zajęć 0-5 

  

e) podnoszenie umiejętności zawodowych (udział w WDN, szkoleniach,konferencjach - wpisz 

tytuły i liczbę godzin, pamiętaj 1  wdn w semestrze jest obowiązkowy, też go wpisz:), studia podyplomowe) 
za każde 

działanie 1-2 p  

 
 

 

f) wzbogacanie własnego warsztatu pracy  (przygotowanie pomocy dyd., tworzenie 

prezentacji dla uczniów, przygotowanie pomieszczeń na pocz. roku szkolnego) 
za każde 

działanie 1-2 p  

 
 

 

Liczba punktów  
 

Zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych i 
w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN: 

Ocena 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych (obsługa rad pedagogicznych, 

prowadzenie apeli, organizowanie występów,  wycieczek, zielonych szkół, konkursów dla dzieci, 
fotografowanie uroczystości szkolnych, aktualizowanie strony internetowej, przygotowywanie dekoracji do 
imprez, występów, strojów do przedstawień) 

za każde 
działanie 1-2 p  

 
 

 

b) praca w komisjach przedmiotowych i innych zespołach (sprawowanie funkcji: 

przewodniczący komisji, protokolant itp.praca w zesp. przedmiotowych, uzupełnianie danych w ZSZO, 
organizowanie zastępstw, praca w komisjach egzaminacyjnych, maturalnych,) 

za każde 
działanie 1-2 p  

 
 

 

c) opieka nad Samorządem Uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły  

za każde 
działanie 1-2 p. 

 
 

 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, zajęć otwartych dla rodziców, studentów, gości, 

wystąpienia podczas WDN, prowadzenie nieodpłatnych szkoleń, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców, 
rodzeństwa, ale też opieka nad studentami, wolontariuszami) 

za każde 
działanie 1-2 p  



 
 

 

e) podejmowanie innych zadań zapisanych w statucie szkoły (zaangażowanie w 

organizację imprez tj: Motylkowo, powitanie Lata, ale też opieka nad wystrojem korytarza, nad tzw 
wspólnymi salami tj.: kuchnia dyd, sala Montesori- jeśli czynności te wykonywane są nie jako proces 
lekcyjny, serwisowanie sprzętu komputerowego, ogrodniczego, administrowanie sieci komputerowej,  
przygotowanie materiałów promujących placówkę, organizowanie wystaw, opracowanie procedury, 
regulaminu.. ) 

za każde 
działanie 1-2 p  

 
 
 

 

Liczba punktów  
 

Realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez 
organ prowadzący działań w lokalnej polityce oświatowej, w tym stopień 
zaangażowania i efektywność działań podejmowanych w tym zakresie (udział w 

akcjach prowadzonych przez miasto np.: „Kraków bez plastiku, recycling) 

Ocena 
za każde 

działanie 1-2 p  

 
 

 

Liczba punktów  
 

Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z 
powierzonym stanowiskiem: 

Ocena 

a) realizację zadań statutowych szkoły ( jakaś szczególna  współpraca z rodzicami, udział w 

wycieczkach, zielonej szkole poza godzinami pracy) 
za każde 

działanie 1-2 p  

 
 

 

b) współpracę ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi 
(pozyskiwanie sponsorów, organizacja imprez tj.:Tydzień Autyzmu, Gwiazdy dla autyzmu, Motywacje, Bal 
Charytatywny, organizacja kiermaszu w Radzie Dzielnicy, współpraca ze Stowarzyszeniami) 

za każde 
działanie 1-2 p  

 
 

 

c) kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz szkoły 0-5 

  

Liczba punktów  
 

Wprowadzanie nowatorskich form i metod pracy edukacyjnej, skutkujących 
efektami w procesie kształcenia i wychowania (wprowadzenie nowej metody pracy, 

napisanie własnego programu,  innowacji pedagogicznej) 

Ocena 
za każde 

działanie 1-2 p  

 
 

 

Liczba punktów  
 

Uwagi dodatkowe nauczyciela PODPIS 

 
 

 

 

Uwagi dodatkowe dyrektora  

 
 

 

 

Łączna liczba punktów  



 
 

 



 
ZARZADZENIE Nr 3/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 
ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 
z dnia 2.01.2020  roku. 

 
W sprawie:  wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dofinansowania małych form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w SOSW pn. „Centrum Autyzmu i 
Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 
 

 
§ 1 

 
  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum  
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 
wprowadza Regulamin określający zasady dofinansowania małych form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych 
Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie w brzmieniu nadanym załącznikiem 1 do zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Traci moc Regulamin dofinansowania małych form dokształcania wprowadzony 
Zarządzeniem nr 23/2014 z dnia 10.10.2014 r. 
 

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2.01.2020 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wniosek nauczyciela  

o dofinansowanie małych  form doskonalenia zawodowego 

 

 

 

 

 
Imię i nazwisko nauczyciela 

 
 
 

Nazwa danej formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, o której 

dofinansowanie ubiega się 
nauczyciel 

 

Nazwa organizatora danej formy 
doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, o której dofinansowanie 
ubiega się nauczyciel 

 

 
Wysokość kosztów lub opłat 

 

 
 
  

Uzasadnienie przydatności w pracy 
zawodowej odbycia danej formy 

doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, a w przypadku szkolenia 
branżowego – szkolenia branżowego 

wskazanego przez nauczyciela we 
wniosku 

 

 
 

Data i podpis nauczyciela 

 
 
Kraków, dn. ………….                                  ……………….... 

 (podpis n-la) 
 

 

 

Akceptacja dyrektora 

 

Przyznaję/ nie przyznaję dofinansowanie do w/w formy doskonalenia nauczyciela w kwocie 

……..…zł 

 

 

Kraków, dn. ………….                               ….. ………………........ 

          (podpis dyrektora) 

 



 

ZARZADZENIE Nr 4/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH 

ZABURZEN ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 17.01.2020  roku. 

 
W sprawie:  wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników 

samorządowych w  SOSW pn. CAiCZR 

 

 

 

§ 1 

 

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum 

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 

 

wprowadza Aneks nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w 

SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” stanowiący 

załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 r.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKS NR 3 

DO 

REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZADOWYCH  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i 

Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) wprowadza się zmiany w poniższym 

brzmieniu. 

§1 

W załączniku nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 

25.11.2013 r. wprowadza się następujące zmiany w tabeli minimalnego miesięcznego 

poziomu wynagrodzenia zasadniczego: 

TABELA MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA 

ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 

ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

Kategoria zaszeregowania Minimalna kwota w złotych 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

2400 

2500 

2600 

2750 

2950 

3150 

3350 

3550 

3750 

3950 

4150 

4350 

4550 

4750 

4950 

5150 

5350 

 

§2 

Aneks wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2020 r. 

 



 
ZARZADZENIE Nr 5/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 
ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 
z dnia 28.02.2020  roku. 

 
W sprawie:  wprowadzenia ujednoliconego Statutu  SOSW pn. CAiCZR 
 
 

Na podstawie Uchwały nr 64/19/20/SOSW Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w 
Krakowie zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum 
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 

 
ustala tekst ujednolicony Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. 
„Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie stanowiący załącznik 
do zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.02.2020 r.. 
 
 



 
 
 

ZARZADZENIE Nr 6/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 

ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 4.03.2020  roku. 
 

 
 
W sprawie:  wprowadzenia procedur przyjęć do XIX Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego oraz Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia  
 

§ 1 
 
  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum 
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 

 
wprowadza procedury przyjęć do XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego oraz Szkoły 
Branżowej Specjalnej I stopnia zgodne z załącznikami nr 1, nr 2  
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 



 

 

 

ZARZADZENIE Nr 7/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH 

ZABURZEN ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 13.03.2020  roku. 

 
 

 

W sprawie: zawieszenia zajęć w przedszkolu i szkołach Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w 

Krakowie 

 

Na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zarządza się co następuje:  

 

 

§ 1 

 

W związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, w szczególności 

- zagrożenia coronawirusem, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zawiesza się zajęcia 

w przedszkolu i szkołach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. „Centrum 

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie w dniach 16.03.2020 – 

25.03.2020 r. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 r. 

 

 

 



 

 

 

ZARZADZENIE Nr 8/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH 

ZABURZEN ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 24.03.2020  roku. 

 
 

 

W sprawie: zawieszenia zajęć w przedszkolu i szkołach Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w 

Krakowie 

 

Na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zarządza się co następuje:  

 

 

§ 1 

 

W związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, w szczególności 

- zagrożenia coronawirusem, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zawiesza się zajęcia 

w przedszkolu i szkołach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. „Centrum 

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie w dniach 26.03.2020 – 

10.04.2020 r. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r. 

 

 

 



ZARZADZENIE Nr 9/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 

ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 24.03.2020  roku. 
 

 
 
W sprawie: organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie 
w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 
25.03.2020 r. – 10.04.2020 r. 
 
 
Na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 493) zarządza się co następuje:  
 
 

§ 1 
 

W dniach 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r. realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych 
w Ośrodku odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 

§ 2 
 

1. Nauczyciele w uzgodnieniu z rodzicami i uczniami wybierają najkorzystniejszą dla nich formę 
kształcenia na odległość, biorąc pod uwagę możliwości własne i uczniów. 

 
2. Dyrektor, we współpracy z nauczycielami ustala: 

 
a. tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach, który 

uwzględnia:  

 równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

 zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

 możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 
umysłowego w ciągu dnia, 

 łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

 ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 
b. sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców 
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

c. potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego 
i szkolnego zestawu programów nauczania; 



d. źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci 
elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 

 
§ 3 

 
1. Dokumentowanie realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych przez nauczycieli oraz 

dokumentowanie oceniania uczniów odbywa się z wykorzystaniem kart według wzoru 
stanowiącego załącznik 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.  

2. Po zakończeniu okresu obowiązywania kształcenia na odległość podpisane przez nauczycieli 
karty zostają dołączone do dzienników lekcyjnych. 

 
§ 4 

 
Uczniowie lub rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym w formach 
i terminach ustalonych przez strony. 
 

§ 5 
 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 
w szczególności: 
1. z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 
pracy ucznia; 

3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 
przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, 
edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-
wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 
§ 6 

 
1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie: 

a) teoretycznych przedmiotów zawodowych; 
b) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu 

wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 



2. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia 
przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku 
szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to 
pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod 
i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) 
programowo wyższych w następnych latach szkolnych. 

 
§ 7 

 
Dopuszcza się realizację zadań opiekuńczych na terenie Ośrodka w ograniczonym zakresie w razie 
wystąpienia konieczności zapewnienia uczniom opieki w sytuacji braku możliwości sprawowania 
opieki nad dzieckiem przez rodziców lub opiekunów prawnych, po wcześniejszym uzgodnieniu 
z dyrektorem Ośrodka. 
 

§ 8 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r. 
 
 
 



ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ 

ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 30.03.2020  roku. 
 
w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w 
związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w 
sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 
493 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych 
przez nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. „Centrum 
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie z wykorzystaniem metod oraz technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

§ 2. 

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 
6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia 
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).  

§ 3. 

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, 
o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela, jeżeli: 

a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 9/2020 Dyrektora 
SOSW CA i CZR z dnia 24.03.2020 r. w sprawie organizacji i sposobu realizacji zadań 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 
Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, 

b) nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć 
w formie elektronicznej, 



c) nauczyciel ustalił z uczniami lub rodzicami formę i terminy konsultacji,  
d) w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, 
rewalidacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi - nauczyciel przekazuje rodzicom 
informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub 
ucznia w domu, 

e) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę 
postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach 
ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach, 

f) w przypadku zajęć z zakresu kształcenia zawodowego nauczyciel prowadzi je w zakresie: 
teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w 
jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
kształcenia, 

g) nauczyciel udziela wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną - w 
przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia; 

h) nauczyciel wspiera w pracy zdalnej nauczycieli dydaktycznych, aktywnie poszukuje źródeł i 
materiałów do realizacji zajęć, przygotowuje własne pomoce, materiały i wysyła je zgodnie z 
przyjętą formułą - do wychowawców lub do rodziców/ uczniów, lub publikuje materiały na 
stronie internetowej, pozostaje w kontakcie z uczniami, służą poradą, pomocą w 
wykonywaniu zadań a w razie potrzeby prowadzi konsultacje z rodzicami/ uczniami z zakresu 
problemów wychowawczych oraz opiekuńczych – w przypadku nauczyciela całodobowych i 
świetlicowych grup opiekuńczo - wychowawczych. 

2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit. e może następować 
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności: poczty 
elektronicznej, komunikatorów, telefonu. 

§ 4. 

1. Nauczyciele wypełniają oświadczenia o zrealizowaniu godzin zajęć wynikających z  ramowych 
planów nauczania dla szkół, zajęć edukacji przedszkolnej, zajęć rewalidacyjno – wychowawcze dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej oraz godzin zajęć indywidulanych na podstawie opinii zespołu - 
według wzoru stanowiącego załącznik 1 do Zarządzenia. 

2. Nauczyciele realizujący godziny rewalidacji w przedszkolu i zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju wykazują zrealizowane godziny na oświadczeniu stanowiącym załącznik 2 do 
Zarządzenia. 

3. Nauczyciele pełniący obowiązki w całodobowych i świetlicowych grupach opiekuńczo - 
wychowawczych realizują je do wysokości pensum; nauczyciele realizujący zarówno godziny 
dydaktyczne, jak i opiekuńczo – wychowawcze uzupełniają godziny dydaktyczne godzinami 
opiekuńczo – wychowawczymi wyłącznie do wysokości pensum. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nauczyciele składają w terminach wyznaczonych przez 
Dyrektora Ośrodka. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 
 



ZARZADZENIE Nr 11/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 

ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 14.04.2020  roku. 
 

 
 
W sprawie: organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie 
w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
 
 
Na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 493 z późn. zm. ) zarządza się co następuje:  
 
 

§ 1 
 

Okres obowiązywania Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora SOSW CA i CZR z dnia 24.03.2020 
r. w sprawie organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie w okresie czasowego 
zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się do dnia 26.04.2020 r. 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.04.2020 r. 
 
 
 



ZARZADZENIE Nr 12/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 

ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 27.04.2020  roku. 
 

 
 
W sprawie: organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie 
w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
 
 
Na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 493 z późn. zm. ) zarządza się co następuje:  
 
 

§ 1 
 

Okres obowiązywania Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora SOSW CA i CZR z dnia 24.03.2020 
r. w sprawie organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie w okresie czasowego 
zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się do dnia 24.05.2020 r. 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 r. 
 
 
 



 

 

 

ZARZADZENIE Nr 13/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH 

ZABURZEN ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 5.05.2020  roku. 

 
 

 

W sprawie: zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym nr 26 przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych w Krakowie 

 

Na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zarządza się co następuje:  

 

 

§ 1 

 

W związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, w szczególności 

- zagrożenia coronawirusem, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zawiesza się zajęcia 

w Przedszkolu Specjalnym nr 26 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. 

„Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie w dniach 

6.05.2020 – 8.05.2020 r. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6.05.2020 r. 

 

 

 



 
 
 

ZARZADZENIE Nr 14/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH 

ZABURZEN ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 11.05.2020  roku. 
 

 
 
W sprawie: zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym nr 26 przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 
Rozwojowych w Krakowie 
 
Na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zarządza się co następuje:  
 
 

§ 1 
 

W związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, w szczególności 
- zagrożenia coronawirusem, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zawiesza się zajęcia 
w Przedszkolu Specjalnym nr 26 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. 
„Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie w dniach 
11.05.2020 – 15.05.2020 r. 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r. 
 
 
 



ZARZADZENIE Nr 16/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 

ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 15.05.2020  roku. 
 

 
 
W sprawie: wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 
w Przedszkolu Specjalnym nr 26 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. Centrum 
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148 z późn. zm.), w związku z §4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z 
późn. zm.), art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.59 z późn. zm.) oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Przyjęcie dziecka do przedszkola i 
odbiór dziecka z przedszkola” wraz z załącznikami stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Zapewnienie opieki dziecku w 
przedszkolu” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Prace porządkowe i dezynfekcja 
na terenie jednostki” stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Postępowanie w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika przedszkola” stanowiącą załącznik nr 4 
do niniejszego zarządzenia.  

5. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Postępowanie w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem u podopiecznego przedszkola” stanowiącą załącznik 
nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

6. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Postępowanie ze zużytymi 
środkami zapobiegawczymi – maseczkami i rękawiczkami” stanowiącą załącznik nr 6 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r. 



ZARZADZENIE Nr 17/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 

ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 15.05.2020  roku. 
 

 
 
W sprawie: wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 
Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148 z późn. zm.), w związku z §4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z 
późn. zm.), art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.59 z późn. zm.) oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Przyjęcie ucznia do szkoły i odbiór 
z jednostki” wraz z załącznikami stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Zapewnienie zajeć i opieki 
uczniom w szkole” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Prace porządkowe i dezynfekcja 
na terenie jednostki” stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Postępowanie w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika jednostki” stanowiącą załącznik nr 4 
do niniejszego zarządzenia.  

5. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Postępowanie w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem u podopiecznego jednostki” stanowiącą załącznik nr 
5 do niniejszego zarządzenia. 

6. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Postępowanie ze zużytymi 
środkami zapobiegawczymi – maseczkami i rękawiczkami” stanowiącą załącznik nr 6 do 
niniejszego zarządzenia. 

7. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Organizacja zajęć 
rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka” wraz z załącznikami stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 
 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r. z wyjątkiem procedury wymienionej w  § 1 ust. 
2, która wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r.  



ZARZADZENIE Nr 18/2020 
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 

ROZWOJOWYCH  
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25.05.2020  roku. 
 

 
 
W sprawie: organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie 
w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
 
 
Na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 493 z późn. zm. ) zarządza się co następuje:  
 
 

§ 1 
 

Okres obowiązywania Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora SOSW CA i CZR z dnia 24.03.2020 
r. w sprawie organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie w okresie czasowego 
zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się do dnia 7.06.2020 r. 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r. 
 
 
 



 
ZARZADZENIE Nr 19/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN 
ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 
z dnia 25.05.2020  roku. 

 
 
W sprawie:  zmiany zarządzenia nr 6/2020 z dnia 4.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur 
przyjęć do XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego oraz Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia nr 12 
 
 

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze. zm.)  

w procedurach przyjęć do XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego oraz Szkoły Branżowej 
Specjalnej I stopnia nr 12 wprowadza się następujące zmiany: 

 
§ 1 

 
 Zmienia się kalendarz czynności rekrutacyjnych zgodnie z załącznikiem 1 do zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Odwołuje się bezpośrednie spotkania rekrutacyjne z dyrektorem Ośrodka 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I SZKOŁY BRANŻOWEJ I 

STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W SOSW PN. CA I CZR W KRAKOWIE 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami. 
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 
2020 r. do godz. 15.00 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 
2020 r. do godz. 15.00 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  
kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 
ustaleniem tych okoliczności. 

do 4 sierpnia 2020 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

12 sierpnia  2020 r.  

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie . 

od 15 czerwca 2020 r.  
do 14 sierpnia 2020 r.   

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a 

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **.  

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 
2020 r. do godz. 15.00 
 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 
14.00 

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

19 sierpnia 2020 r.  

10. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie 
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.  

do 20  sierpnia 2020 r. 

11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 22  sierpnia  2020 r.  

12. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o 
uzasadnienie odmowy  

13.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 
uzasadniania odmowy przyjęcia  

14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia 
odwołania do dyrektora szkoły 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat 

pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę 
niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa 
się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 
Dodatkowe informacje: 
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym 
wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a wyżej wymienionego rozporządzenia mogą być procedowane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 
rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi 
do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.  



 

 

 

 

 

ZARZADZENIE Nr 20/2020 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH 

ZABURZEN ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 25.05.2020  roku. 

 
 

 

W sprawie:  powołanie komisji rekrutacyjnej do Szkoły Branżowej Specjalnej I Stopnia 

Nr 12 oraz XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 

 

§ 1 

 

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum 

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 

 

Powołuje Komisję Rekrutacyjna w składzie : 

 

Aneta Dziewońska – wicedyrektor 

Teresa Gielas    -  nauczyciel 

Barbara Wygoda – nauczyciel 

Aurelia Turoń - nauczyciel 

 

§ 2 

 

Składanie świadectw kandydatów odbywa się do 10.07.2020r. do godz.15.00. 

 

Komisja obraduje 12.08.2020; o godz.12.00  zostaną podane do wiadomości decyzje o 

przyjęciu uczniów do Szkoły Branżowej Specjalnej I Stopnia Nr 12 oraz XIX LO,  

zawiadomienie o wynikach postępowania rekrutacyjnego nastąpi telefonicznie. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


