
ZGŁOSZENIE 

 EKSPERYMENTU PEDAGOGICZNEGO  

DO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ   

ZA POŚREDNICTWEM  

OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

I PODSTAWA PRAWNA. 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 

ze zmianami) - art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz  art. 33 ust. 1 pkt 4;  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r.  

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506 ze zmianami). 

 

II WYMAGANE DOKUMENTY. 

1. Dyrektor szkoły/placówki występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego za pośrednictwem kuratora oświaty. 

2. Wraz z wnioskiem dyrektor szkoły/ placówki przedkłada:  

a. Kartę zgłoszenia eksperymentu pedagogicznego. 

b. Opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą 

tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na 

dokonanie jego oceny; 

c. Zgodę rady pedagogicznej oraz opinię rady szkoły; 

d. Zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie pedagogicznym; 

e. Zgodę autora lub zespołu autorskiego na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego w szkole/placówce; 

f. Szczegółową opinię rady pedagogicznej; 

g. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu 

pedagogicznego w szkole/placówce. 

h. Pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań 

eksperymentalnych, o której mowa w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły/ placówki; 

i. W przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieumieszczonego 

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego także uzasadnienie potrzeby 

prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami: 

- wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, wydanej po uzyskaniu 

opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy, 

- samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej 

dla danego zawodu, 

- jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla 

zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania 

przewidzianego dla danego zawodu. 



III ZASADY POSTĘPOWANIA: 

1. Dyrektor szkoły/placówki składa wniosek wraz z ww. załącznikami do Kuratorium 

Oświaty. 

2. Wizytator koordynujący innowacyjną i eksperymentalną działalność szkół/placówek 

dokonuje wstępnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wyrażenie zgody na 

prowadzenie eksperymentu pedagogicznego. Uwzględniając opinię jednostki 

naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, przygotowuje on 

opinię w sprawie zamiaru wdrożenia eksperymentu pedagogicznego w szkole/ 

placówce. 

3. Przygotowaną opinię wraz z pełną dokumentacją wdrożeniową eksperymentu 

pedagogicznego, za pośrednictwem dyrektora wydziału, wizytator koordynujący 

innowacyjną i eksperymentalną działalność szkół/placówek przedkłada kuratorowi 

oświaty. 

4. W przypadku akceptacji planowanych działań eksperymentalnych kurator oświaty 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wniosek 

o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w 

szkole/placówce wraz z pełną dokumentacją wdrożeniową. 

5. W przypadku niespełnienia wymogów formalno – prawnych dot. zgłoszonego 

eksperymentu, wizytator koordynujący innowacyjną i eksperymentalną działalność 

szkół i placówek, pismem informuje dyrektora szkoły/placówki 

o nieprawidłowościach wzywając do ich usunięcia lub  uzupełnienia wniosku. 

6. Dyrektor szkoły/placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny bezpośrednio po 

jego zakończeniu, za pośrednictwem kuratora oświaty, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez 

jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także 

informuje o niej organ prowadzący szkołę i kuratorium oświaty. 

7. Pełną dokumentację zawierającą podsumowanie efektów zakończonego 

eksperymentu pedagogicznego wraz ze swoją oceną kurator oświaty przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty    i wychowania. 

 

 

 


