Zarządzenie nr 43/2012
Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie: rejestracji innowacji i eksperymentu pedagogicznego przez Pomorskiego
Kuratora Oświaty.

1.

Na podstawie 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. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późniejszymi zmianami).
zarządzam co następuje:

§1
1) Wprowadzam procedurę rejestracji innowacji i eksperymentu pedagogicznego.
2) Treść procedury wraz z wzorami dokumentów podana jest w załączniku do zarządzenia.
3) Procedura może zostać zmieniona poprzez wydanie nowego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pomorski Kurator Oświaty
Elżbieta Wasilenko

Procedura Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rejestracji
innowacji i eksperymentu pedagogicznego

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
I. Podstawa prawna:
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. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późniejszymi zmianami).
II. Zasady postępowania:
1. Dyrektor szkoły/placówki zgłasza planowaną innowację pedagogiczną Kuratorowi
Oświaty wraz z niezbędnymi załącznikami,
zgodę nauczyciela/zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji
pedagogicznej,
- zgodę autora lub zespołu autorskiego na prowadzenie innowacji pedagogicznej
w szkole/placówce,
- opinię rady szkoły/rady pedagogicznej, dotyczącą planowanej innowacji
pedagogicznej ,
- uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej
w szkole/placówce wraz z opisem jej zasad.
2. Dyrektor szkoły/placówki składa wymaganą dokumentację wdrożeniową innowacji
pedagogicznej w danej Delegaturze KO/Wydziale Wspomagania i Rozwoju Edukacji –
arkusz zgłoszenia innowacji pedagogicznej (wzór nr 1).
3. Wyznaczony wizytator lub inspektor dokonuje analizy formalnej wniosku – wg arkusza
Analizy wymagań formalnych zgłoszonej innowacji pedagogicznej (wzór nr 2).
4. Potwierdzeniem statusu innowacji jest pismo zawiadamiające dyrektora szkoły/placówki
o przyjęciu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do wiadomości informacji o realizacji
innowacji i wpisanie jej do rejestru Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności planowanej innowacji pedagogicznej z
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, dyrektor szkoły/placówki otrzymuje
pismo informujące o nieprawidłowościach.
6. Dokumentacja wdrożenia innowacji pedagogicznej jest przechowywana w teczce zgodnie
z instrukcja kancelaryjną.
7. Dyrektor szkoły/placówki jest odpowiedzialny za właściwą realizację przyjętych założeń
programowych i organizacyjnych podejmowanych działań innowacyjnych – wraz z Radą
Pedagogiczną dokonuje ich ewaluacji i oceny.

EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY.
I. Podstawa prawna:
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. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późniejszymi zmianami).
II. Termin i miejsce złożenia dokumentów
1. Dyrektor szkoły/placówki zgłasza wniosek wraz z załącznikami w sprawie planowanej
działalności eksperymentalnej za pośrednictwem Kuratora Oświaty do ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Dyrektor szkoły/placówki składa wniosek z wymaganą dokumentację w sprawie
eksperymentu w danej Delegaturze KO/Wydziale Wspomagania i Rozwoju Edukacji.
III. Wymagane dokumenty
1. Zgłoszenie wniosku dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na prowadzenie w szkole
eksperymentu wraz z załącznikami:
- cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu,
- opinia jednostki naukowej, dotycząca założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej
jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie
jego oceny.
- uchwała rady pedagogicznej w sprawie zamiaru wprowadzenia eksperymentu
zawierająca adnotację, że rada zapoznała się z celami, założeniami i sposobami
realizacji eksperymentu,
- opinia rady szkoły/placówki,
- pisemna zgoda autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie
w szkole/placówce,
- pisemna zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie,
- pisemna zgoda organu prowadzącego, o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia.
2. Opinia Kuratora Oświaty o której mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia.
3. Informacja dyrektora szkoły o zakończeniu eksperymentu.
4. Ocena Kuratora Oświaty, o której mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia.
5. Ocena eksperymentu dokonana przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad
przebiegiem eksperymentu, skierowana do ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania za pośrednictwem kuratora oświaty sporządzona po zakończeniu
eksperymentu.
IV. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:
Pismo zawiadamiające dyrektora szkoły/placówki o wpisie do rejestru eksperymentu.

Wzór nr1

Arkusz zgłoszenia innowacji pedagogicznej
Podstawa prawna :
1.

2.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.),
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. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 wraz ze zmianami).

I INFORMACJE O INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
1. Tytuł innowacji
2.Nazwa szkoły/placówki
/w przypadku Zespołu Szkół typ
szkoły/placówki, w której będzie
wprowadzana innowacja
pedagogiczna/
3.Imię i nazwisko dyrektora
szkoły/placówki:
4.Gmina:
5.Powiat:
6.Adres:
7.Telefon:

II. OPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
1.Typ innowacji
/programowa, metodyczna, organizacyjna/
2. Autor/autorzy innowacji
3. Cele
4. Realizatorzy innowacji
/kto zostanie objęty innowacją np. cała szkoła, klasa, grupa
uczniów/

5. Przewidywany czas realizacji
od .................................. do .............
innowacji
6. Przewidywane efekty
7.
W przypadku, gdy innowacja wymaga przyznania szkole/ placówce dodatkowych środków budżetowych
uzyskano/nie uzyskano pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań innowacyjnych,
o czym mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
Tak

Nie

Nie dotyczy

/zaznaczyć znakiem X/
8.

Inne informacje:

Data

Załączniki:
1.

Dyrektor szkoły/placówki

Zgoda nauczyciela/zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej.

2. Zgoda autora lub zespołu autorskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej
w szkole/placówce.
3.

Opinia rady szkoły/rady pedagogicznej, dotycząca planowanej innowacji pedagogicznej.

4.

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie
w szkole/placówce wraz z opisem jej zasad.

wprowadzenia

innowacji

pedagogicznej

Wzór nr2

Analiza wymagań formalnych zgłoszonej innowacji pedagogicznej
Data zgłoszenia

Nr w rejestrze korespondencji

I. Nazwa szkoły/placówki
/w przypadku Zespołu Szkół
wskazać typ szkoły/placówki,
w której będzie wprowadzana
innowacja pedagogiczna
II. Tytuł innowacji
III. Imię i nazwisko dyrektora
szkoły/przedszkola:
IV. Spełnienie wymagań § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r.
nr 56, poz. 506 ze zmianami), w tym uzyskanie:
TAK

NIE

1. Zgoda nauczyciela / zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w
2.
3.

4.

innowacji pedagogicznej.
Pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na prowadzenie
innowacji pedagogicznej w szkole.
Opinii rady szkoły/rady pedagogicznej w sprawie planowanej innowacji
pedagogicznej.
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji
pedagogicznej wraz z opisem jej zasad. Data podjęcia uchwały rady
pedagogicznej

5. Uzyskanie pisemnej zgody organu prowadzącego szkołę/placówkę na

TAK

finansowanie planowanych działań innowacyjnych, o czym mowa w § 2 ust.
3 rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki.

NIE

NIE
DOTYCZY

1. Innowację pedagogiczną zarejestrowano i wysłano informację do
szkoły/placówki w dniu ……………………………………………
2. Innowacji pedagogicznej nie zarejestrowano, ponieważ stwierdzono następujące
braki
• ……………………………………………………………………..
• ……………………………………………………………………..
• ……………………………………………………………………..
Data analizy formalnej –
imię i nazwisko upoważnionego wizytatora - inspektora /podpis

Zatwierdził:

