
Zgłoszenie innowacji pedagogicznej 
 
 

I.  PODSTAWA PRAWNA. 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) - art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1 pkt 4  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 
przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. Nr 56, poz.506 ze zm.: Dz.U. z 2011r.,  
Nr 176, poz. 1051). 

 

II.  WYMAGANE DOKUMENTY. 
Dyrektor szkoły/placówki przekazuje kuratorowi oświaty następującą dokumentację:  
a) kartę zgłoszenia innowacji pedagogicznej – w formie załączonej do niniejszej 

karty informacyjnej, 
b) opis zasad innowacji, 
c) potwierdzone kserokopie następujących dokumentów: 

• uchwały rady pedagogicznej w sprawie wdrożenia innowacji, 
• zgody nauczyciela/nauczycieli na uczestnictwo w innowacji, 
• opinii rady szkoły, jeśli w szkole działa rada szkoły, 
• pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie  

w szkole, 
• w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane, 
• pisemnej zgody organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań  

w przypadku innowacji wymagającej przyznania szkole dodatkowych środków  
budżetowych. 

 
III. ZASADY POST ĘPOWANIA: 
 
� W przypadku spełnienia wymogów formalno – prawnych dot. zgłoszonej innowacji 

zostaje ona wpisana do „Rejestru innowacji  pedagogicznych” prowadzonego w 
Wydziale Wspomagania i Strategii Edukacyjnej w Kuratorium Oświaty w Opolu. 

� W przypadku niespełnienia wymogów formalno – prawnych dot. zgłoszenia 
innowacji, wizytator pismem informuje dyrektora szkoły/placówki  
o nieprawidłowościach wzywając do ich usunięcia lub  uzupełnienia wniosku.  
 

� W przypadku, gdy innowacja pedagogiczna narusza obowiązujące przepisy prawa 
oświatowego, dyrektor szkoły/placówki powinien wstrzymać wykonanie uchwały 
rady pedagogicznej zgodnie z art. 41 ust. 3 w/w ustawy o systemie oświaty. 
 

� Rejestr innowacji pedagogicznych będzie aktualizowany dwa razy w roku tj. na 
koniec lipca oraz koniec grudnia bieżącego roku.  

 
  



UWAGA!  

Proponowana innowacja pedagogiczna nie może: 

� naruszać  zasady powszechności dostępu uczniów do nauki - § 2 ust. 4 i § 3 
cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
9 kwietnia 2002r. 

� dokonać zmiany typu szkoły; 

� naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, a także  
w zakresie uzyskania wiadomości  i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego 
typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 
określonych w odrębnych przepisach, 

� powodować przekroczenia limitu tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z religii/etyki,  
o którym mowa § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych. 

�  powodować konieczności zatrudnienia nauczycieli bez kwalifikacji zgodnych  
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12  marca 2009 r.  
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 
400). 

 


