
Procedura działalności innowacyjnej w szkole 

 

1. Jeżeli wprowadzenie innowacji pedagogicznej wymaga przyznania szkole 

dodatkowych środków budżetowych, to mogą być one podjęte jedynie 

w sytuacji, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę 

na finansowanie zaplanowanych działań. 

2. Innowacja wdrażana w szkole nie może naruszać uprawnień ucznia: 

a. do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym 

obowiązujących przepisach prawa oświatowego, 

b. w zakresie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu,  

c. w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

3. Nauczyciel/ zespół nauczycieli zgłasza dyrektorowi szkoły chęć wdrożenia 

innowacji pedagogicznej w formie pisemnej, a w szczególności przedstawia: 

a. nazwę (tytuł) innowacji pedagogicznej, 

b. rodzaj rozwiązań, jakich innowacja dotyczy (programowe, metodyczne, 

organizacyjne), 

c. termin realizacji innowacji pedagogicznej, 

d. oddział/oddziały lub grupę/grupy uczniów, które będą objęte działaniami 

innowacyjnymi (wszyscy uczniowie bądź uczniowie lub grupy z określonych 

oddziałów), 

e. opis innowacji zawierający: uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian, 

cele ogólne i cele szczegółowe, zasady innowacji i sposoby ewaluacji 

podejmowanych działań innowacyjnych: 

- w jakim czasie będzie przebiegać badanie efektów zakładanych zmian,  

- za pomocą jakich metod, technik i narzędzi badawczych,  

- kto będzie prowadził badanie osiąganej jakości,  

- kto przeprowadzi analizę i weryfikację zgromadzonych informacji,  

-komu i w jaki sposób przedstawimy osiągnięte rezultaty wdrożonej 

innowacji. 



 

4. Do zgłoszenia nauczyciel dołącza pisemną zgodę nauczyciela/ nauczycieli na 

uczestnictwo w innowacji pedagogicznej. 

5. Dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela pisemnego zgłoszenia chęci 

realizacji innowacji pedagogicznej sprawdza, czy przedstawiona innowacja 

spełnia wymagania prawne i zatwierdza do realizacji. 

6. W przypadku, gdy innowacja nie spełnia warunków dyrektor szkoły w formie 

pisemnej informuje nauczyciela/zespół nauczycieli o nieprawidłowościach, 

proponując ich usunięcie lub uzupełnienie. 

7. W przypadku innowacji pedagogicznej wymagającej przyznania na jej 

realizację dodatkowych środków budżetowych, dyrektor szkoły występuje 

do organu prowadzącego o pisemną zgodę na finansowanie planowanych 

działań. 

8. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej. 

a. Współpraca może mieć charakter długo- lub krótkotrwały. 

b. Podjęcie współpracy jest możliwe po zawarciu umowy między dyrektorem 

szkoły a reprezentantem stowarzyszenia/ organizacji 

c. Przed zawarciem umowy dyrektor szkoły może zwrócić się do organizacji 

pozarządowej o przedstawienie: 

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji, 

potwierdzającego formę prawną i nazwiska osób reprezentujących 

organizację,  

- obowiązującego tekstu statutu określającego cele organizacji, 

- rekomendacji. 

d. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji działalności innowacyjnej 

i określa zasady współpracy, formy i metody działania. 

9. Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej nauczyciel/zespół 

nauczycieli przeprowadza jej ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia 

w formie pisemnej do protokołu rady pedagogicznej. 

 


