
Zarządzenie nr 3/2021/2022 

z dnia 30 sierpnia 2021r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach 
 w sprawie wprowadzenia  

„Procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznej  
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach” 

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 
1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) – art.1 pkt. 18, art. 55 ust.1 pkt. 4, art. 68 ust. 1 
pkt. 9, art. 86 ust. 1.      

Zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadzam „Procedurę wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Szkole 
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Gorkach”, która stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§2 

Proszę o zapoznanie się z treścią procedury i przyjęcie jej do stosowania. 

 

§3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                               

                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Szarych Szeregów w Górkach 

/-/Renata Osica-Duszczyk 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021/2022 

z dnia 30 sierpnia 2021r. 
 

 
 

PROCEDURA WPROWADZANIA  
INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

w 
Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 
1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) – art.1 pkt 18, art. 55 ust.1 pkt 4, art. 68 ust. 1 
pkt 9, art. 86 ust. 1.   
 
 
 
 



 
 
 
    

 
1. Innowacją pedagogiczną jest nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne 
lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.  
 
2. Nauczyciel ma prawo stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w formie 
innowacji pedagogicznych.  
 
3. Udział nauczyciela w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych jest 
dobrowolny.  
 
4. Działalnością innowacyjną można objąć wybrane zajęcia edukacyjne, wszystkie 
zajęcia, wybrany oddział, określoną grupę uczniów, wszystkie oddziały.  
 
5. 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.  
 
6. 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 uzyskania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.  
 
7. Nauczyciel/zespół nauczycieli zgłasza dyrektorowi szkoły chęć wdrożenia innowacji 
pedagogicznej w formie pisemnej. 
 
8. Zgłoszenie innowacji stanowi załącznik do niniejszej procedury (załącznik 1).  
 
9. Do Zgłoszenia innowacji dołącza się jako załączniki: 

1) Szczegółowy opis innowacji  
2) Zgodę nauczycieli uczestniczących w innowacji (załącznik 2),  
3) Zgodę autorów na prowadzenie innowacji w szkole (załącznik 3). 

  
10. W szczegółowym opisie innowacji zawarte są następujące informacje: 

1) Nazwa szkoły;   
2) Nazwa innowacji/tytuł; 
3) Autor/zespół autorów innowacji pedagogicznej; 
4) Osoba/osoby wdrażające innowację pedagogiczną; 
5) Rodzaj innowacji pedagogicznej; 
6) Czas trwania innowacji pedagogicznej; 
7) Rodzaj zajęć edukacyjnych objętych innowacją; 
8) Osoby objęte działaniem innowacyjnym; 
9) Cel główny i cele szczegółowe innowacji; 
10) Metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne; 
11) Tematyka zajęć; 



12) Spodziewane efekty i przewidywane osiągnięcia dla ucznia, nauczyciela, 
szkoły; 

13) Sposoby ewaluacji; 
14) Wyniki ewaluacji. 

11. Dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela Zgłoszenia innowacji pedagogicznej 
wraz z załącznikami sprawdza, czy przedstawiona innowacja spełnia warunki określone 
w niniejszej procedurze i zatwierdza do realizacji.  
12. W przypadku, gdy innowacja nie spełnia warunków, o których mowa w niniejszej  
procedurze, dyrektor szkoły w formie pisemnej informuje nauczyciela/zespół 
nauczycieli o nieprawidłowościach, proponując ich usunięcie lub uzupełnienie w 
terminie 7 dni od otrzymania pisma. 
 
13. 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.  
14. Po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły, autor innowacji (zespół autorski) 
przedstawia opis Radzie Pedagogicznej.  
 

15. Dyrektor szkoły:  
1) zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne, jakie są niezbędne do 

realizowania planowanych działań innowacyjnych,  
2) uzyskuje od organu prowadzącego pisemną zgodę na finansowanie innowacji 

 (w przypadku, gdy realizacja innowacji wymaga dodatkowych środków 
budżetowych),  

16. Dyrektor szkoły prowadzi Rejestr Innowacji Pedagogicznych zawierający:  
1) zgłoszenie innowacji pedagogicznej wraz załącznikami. 
2) pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie (o ile zachodzi taka 

potrzeba).  
17. Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej nauczyciel/zespół nauczycieli 
przeprowadza jej ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia na posiedzeniu rady 
pedagogicznej i dołącza do dokumentacji innowacji pedagogicznej. 
 
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje dyrektor 
szkoły.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik 1 
 

 
Górki, dn. ……………… 

 
Zgłoszenie INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  

prowadzonej w Szkole Podstawowej  
im. Szarych Szeregów w Górkach 

 

 

…………………………………………………….…….. 
(Imię i nazwisko autora/autorów innowacji) 
 

 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  

im. Szarych Szeregów w Górkach 

 

ZGŁOSZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie realizacji innowacji pedagogicznej  
pt. „……..” podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 

………………………………………………………………… 

 

 

……………………………… 
(podpis autora) 

Załączniki: 
- szczegółowy opis innowacji oraz   
- zgoda nauczycieli uczestniczących w innowacji (załącznik 2),  
- zgoda autorów na prowadzenie innowacji w szkole (załącznik 3).  



 

 
Załącznik 2 

 
 

 (pieczątka szkoły)      Górki, dnia…………...  
 
 
 
 

Zgoda nauczycieli uczestniczących w innowacji pedagogicznej 
…………………………….…………………………………………………………………… 

nazwa/tytuł innowacji 
 

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach 
 
 
 
Wyrażam/wyrażamy zgodę na uczestnictwo w innowacji pedagogicznej pod 

nazwą/tytułem:  

……………………………………………………………………………………………….. 

w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach  

w roku czasie/szkolnym/latach …………………………............................... 

 

Czytelne podpisy nauczycieli – realizatorów innowacji:  
 
1…………………………………………………….  

2…………………………………………………….  

3…………………………………………………….  

4……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik 3 
 
 

 
 (pieczątka szkoły)                       Górki, dnia…………...  
 
 
 
 

Zgoda autora na prowadzenie innowacji pedagogicznej 
…………………………….…………………………………………………………………… 

nazwa/tytuł innowacji 
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach 
 
 

Wyrażam/wyrażamy na prowadzenie innowacji pedagogicznej pod nazwą/tytułem: 
……………………………………………………………………………………………….. 

której jestem/jesteśmy autorem/autorami w Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Górkach w roku czasie/szkolnym/latach 

………………………............................... 
 
Zgodę potwierdzam/potwierdzamy podpisem/podpisami:  
 
1………………………………………………….  

2………………………………………………….  

3…………………………………………………..  
4………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

 

 

 


