
 
 

Załącznik 
 do Zarządzenia nr 27/2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełpinie z dnia 15.06.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDURA WPROWADZANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego  

w Kiełpinie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie 

 

 
 



PROCEDURA WPROWADZANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIEŁPINIE 

 
 
Podstawa prawna procedury: 
art.1 pkt 18, art.44 ust.1, 2 pkt 3, art.55 ust.1 pkt 4, art. 68 ust.1 pkt 9, art.86 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949). 

 
 
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, wybrany oddział, lub określoną 

grupę uczniów. 

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: 

1) do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949) oraz ustawie o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943), 

2) w zakresie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, ustalonych w rozdziale 

3b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.) oraz rozporządzeniu MEN 

z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017r. poz. 1512), 

3) w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły 

podstawowej, opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

356). 

7. Rekrutacja uczniów do oddziału, w którym prowadzona jest innowacja pedagogiczna odbywa się na 

zasadach powszechnej dostępności, zgodnie z art.14 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. 

8. Nauczyciel/ zespół nauczycieli zgłasza dyrektorowi szkoły chęć wdrożenia innowacji pedagogicznej 

w formie pisemnej, wypełniając kartę innowacji. Karta innowacji stanowi załącznik do niniejszej 

procedury. 

9. W karcie zgłoszenia nauczyciel/ zespół nauczycieli przedstawia: 

1) nazwę (tytuł) innowacji pedagogicznej, 

2) rodzaj rozwiązań, jakich innowacja dotyczy (programowe, metodyczne, organizacyjne), 

3) termin realizacji innowacji pedagogicznej, 

4) informację, czy wdrożenie innowacji pedagogicznej wymaga dodatkowych nakładów 

budżetowych, 

5) oddział/oddziały lub grupę/grupy uczniów, które będą objęte działaniami innowacyjnymi (wszyscy 

uczniowie bądź uczniowie lub grupy z określonych oddziałów), 

10. Do karty zgłoszenia nauczyciel / zespół nauczycieli dołącza: 

1) opracowaną innowację pedagogiczną, 

2) pisemną zgodę nauczyciela lub nauczycieli na uczestnictwo w innowacji pedagogicznej, 

3) pisemną informację o tym, czy założenia innowacji były wcześniej publikowane. Jeśli nie, 

nauczyciel/zespół nauczycieli dołącza pisemną zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji 

na jej prowadzenie w szkole. 



11. Dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela karty zgłoszenia innowacji pedagogicznej wraz 

z załącznikami sprawdza, czy przedstawiona innowacja spełnia warunki określone w niniejszej 

procedurze. 

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. 

13. Wdrożenie innowacji następuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. W celu jej uzyskania 

dyrektor szkoły występuje do ww. organu szkoły. 

14. 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. 

15.  Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej nauczyciel/zespół nauczycieli przeprowadza jej 

ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia w formie pisemnej do protokołu rady pedagogicznej. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 do Procedury  
wprowadzania innowacji pedagogicznej  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 

 

 
Dane  o  innowacji  pedagogicznej 

 
Nazwa innowacji / temat  
Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego  
Imię i nazwisko osoby wdrażającej innowację  
Czas trwania innowacji:  
data rozpoczęcia i zakończenia 

 

Dodatkowe nakłady budżetowe (wymaga/nie 
wymaga) 

 

Adresaci (szkoła, klasa, grupa)  
 

Rodzaj  innowacji  pedagogicznej 
(proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę) 

 
 

programowa  organizacyjna  metodyczna  "mieszana"   

dotyczy  obszaru  
dydaktycznego 

 dotyczy  obszaru  
wychowawczego 

 dotyczy  obszaru  
opiekuńczego 

 dotyczy  obszaru   
"mieszanego"     

 

obejmuje  wybrane  
zajęcia  edukacyjne 

  obejmuje  wszystkie 
zajęcia  edukacyjne 

 obejmuje  jeden  
przedmiot nauczania 

 obejmuje więcej  
przedmiotów  nauczania 

 

obejmuje  jeden  
oddział  lub  grupę 

 obejmuje więcej  
oddziałów lub grup 

  obejmuje  całą  szkołę   Innowacja wymaga  
środków budżetowych  

 

 

 

 

................................. 
podpis 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Opis innowacji 

2. Zgoda na prowadzenie innowacji 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do Procedury  
wprowadzania innowacji pedagogicznej  

 
 

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 
 

 

I. Określenie rodzaju innowacji 
 

II. Zakres innowacji 

1. Jakie zajęcia obejmuje 

2. Do kogo adresowana jest innowacja, kto zostanie nią objęty 

3. Przewidywany czas realizacji (termin jej rozpoczęcia i zakończenia) 
 

III. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane 

1. Powody, przyczyny, motywacja opracowania i wprowadzenia innowacji 

2. Cele innowacji 

3. Sposób realizacji 

4. Przewidywane efekty wdrożenia innowacji 
 

IV. Założenia innowacji (treści innowacji-ten punkt opracować w przypadku innowacji programowej) 

Jeżeli przedstawiana jest innowacja programowa odnosząca się do konkretnego przedmiotu, 
polegająca na modyfikacji ogólnie dostępnego programu nauczania należy koniecznie uwzględnić 
poniższe uwarunkowania.  

1. Wskazać, jaki program nauczania jest poddawany zmianom, podać jego nazwę, symbole, numer 
dopuszczenia.  

2. Wskazać, jakie treści z tego programu ulegają modyfikacji, jakie zostają usunięte, jakie nowe treści 
zostają wprowadzone do programu. Odnieść się do podstawy programowej danych zajęć edukacyjnych, 
określić czy wprowadzone do programu treści mieszczą się w treściach przewidywanych przez podstawę 
programową, jeżeli wykraczają poza podstawę programową to wskazać, w jakim zakresie.  

3. Określić przewidywane osiągnięcia, wiedzę i umiejętności uczniów uzyskane poprzez wprowadzenie 
nowych treści do programu nauczania.  

4. Odnieść się do przewidywanych sposobów realizacji nowych treści oraz zakładanych sposobów oceniania 
wiedzy i umiejętności uczniów.  

V. Ewaluacja innowacji 

1. Podstawowym zadaniem ewaluacji jest stwierdzenie:  

a. czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami,  
b. czy uzyskuje się przewidywane efekty,  
c. czy nie należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym,  
d. czy nie należy zaprzestać realizacji innowacji ze względu na powodowane szkody edukacyjne?  

 
2. W celu prowadzenia skutecznej ewaluacji należy:  

a. ustalić, jakie informacje o realizacji programu innowacyjnego będą zbierane, np. wyniki klasyfikacji, 
wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia w turniejach, olimpiadach, zawodach, inne sukcesy 
uczniów, pozytywne zmiany wychowawcze, opinie uczniów, rodziców, innych osób,  

b. określić źródła informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków, np. opinie uczniów, 
rodziców, innych nauczycieli, dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania, wywiad, obserwacja, 
inne źródła,  

c. określić, jakie narzędzia i procedury zostaną wykorzystane do zbierania informacji, np. ankiety, testy, 
sprawdziany, arkusze diagnostyczne, obserwacja,  

d. określić, kto, kiedy i w jakiej formie opracuje wyniki ewaluacji oraz jak zostaną one wykorzystane, komu 
będą udostępnione. 

 



 
Załącznik nr 3 do Procedury  

wprowadzania innowacji pedagogicznej 

 

 

 

 

ZGODA NA PROWADZENIE INNOWACJI 

 

Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na prowadzenie innowacji pedagogicznej 

pt. „(tytuł innowacji)” w Szkole Podstawowej w Kiełpinie w okresie od (dd.mm.rr) do (dd.mm.rr). 

 

 

        Z poważaniem 

 

…………………………………… 

          (Czytelny podpis autora) 

 


