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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 9 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko∏y
i placówki.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,

poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
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poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Innowacjà pedagogicznà, zwanà dalej „inno-
wacjà”, prowadzonà w publicznych szko∏ach i placów-
kach, zwanych dalej „szko∏ami”, sà nowatorskie roz-
wiàzania programowe, organizacyjne lub metodyczne,
majàce na celu popraw´ jakoÊci pracy szko∏y.

2. Eksperymentem pedagogicznym, zwanym dalej
„eksperymentem”, sà dzia∏ania s∏u˝àce podnoszeniu
skutecznoÊci kszta∏cenia w szkole, w ramach których sà
modyfikowane warunki, organizacja zaj´ç edukacyj-
nych lub zakres treÊci nauczania, prowadzone pod
opiekà jednostki naukowej.

3. Innowacje i eksperymenty nie mogà prowadziç
do zmiany typu szko∏y.

§ 2. 1. Innowacja lub eksperyment mo˝e obejmo-
waç wszystkie lub wybrane zaj´cia edukacyjne, ca∏à
szko∏´, oddzia∏ lub grup´.

2. Rozpocz´cie innowacji lub eksperymentu jest
mo˝liwe po zapewnieniu przez szko∏´ odpowiednich
warunków kadrowych i organizacyjnych, niezb´dnych
do realizacji planowanych dzia∏aƒ innowacyjnych
i eksperymentalnych.

3. Innowacje lub eksperymenty, wymagajàce przy-
znania szkole dodatkowych Êrodków bud˝etowych,
mogà byç podj´te po wyra˝eniu przez organ prowa-
dzàcy szko∏´ pisemnej zgody na finansowanie plano-
wanych dzia∏aƒ.

4. Rekrutacja do szkó∏ lub oddzia∏ów, w których jest
prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa si´
na zasadzie powszechnej dost´pnoÊci.

5. Udzia∏ nauczycieli w innowacji lub eksperymen-
cie jest dobrowolny.

§ 3. Innowacje i eksperymenty nie mogà naruszaç
uprawnieƒ ucznia do bezp∏atnej nauki, wychowania
i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty, a tak˝e w zakresie uzy-
skania wiadomoÊci i umiej´tnoÊci niezb´dnych do
ukoƒczenia danego typu szko∏y oraz warunków i spo-
sobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 4. 1. Uchwa∏´ w sprawie wprowadzenia innowa-
cji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.

2. Uchwa∏a w sprawie wprowadzenia innowacji
mo˝e byç podj´ta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy b´dà uczestniczyç w inno-
wacji,

2) opinii rady szko∏y,

3) pisemnej zgody autora lub zespo∏u autorskiego in-
nowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku
gdy za∏o˝enia innowacji nie by∏y wczeÊniej opubli-
kowane.

3. Uchwa∏´ rady pedagogicznej w sprawie wpro-
wadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opi-
nià rady szko∏y i zgodà autora lub zespo∏u autorskiego
innowacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dyrektor szko-
∏y przekazuje kuratorowi oÊwiaty i organowi prowa-
dzàcemu szko∏´ w terminie do dnia 31 marca roku po-
przedzajàcego rok szkolny, w którym jest planowane
rozpocz´cie innowacji.

§ 5. 1. Uchwa∏´ w sprawie wprowadzenia ekspery-
mentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna po za-
poznaniu si´ z celem, za∏o˝eniami i sposobem realiza-
cji eksperymentu.

2. Uchwa∏a w sprawie wprowadzenia eksperymen-
tu mo˝e byç podj´ta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy b´dà uczestniczyç w eks-
perymencie,

2) opinii rady szko∏y,

3) pisemnej zgody autora lub zespo∏u autorskiego
eksperymentu na jego prowadzenie w szkole.

§ 6. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wycho-
wania. W przypadku eksperymentu dotyczàcego
kszta∏cenia w danym zawodzie minister w∏aÊciwy do
spraw oÊwiaty i wychowania zasi´ga opinii ministra
w∏aÊciwego dla danego zawodu.

§ 7. 1. Dyrektor szko∏y, na podstawie uchwa∏y rady
pedagogicznej, wyst´puje do ministra w∏aÊciwego do
spraw oÊwiaty i wychowania z wnioskiem o wyra˝enie
zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w ter-
minie do dnia 31 marca roku poprzedzajàcego rok
szkolny, w którym jest planowane rozpocz´cie ekspe-
rymentu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ za
poÊrednictwem kuratora oÊwiaty, który do∏àcza swojà
opini´.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç:

1) cel, za∏o˝enia i sposób realizacji eksperymentu,

2) opini´ jednostki naukowej, dotyczàcà za∏o˝eƒ eks-
perymentu wraz ze zgodà tej jednostki na sprawo-
wanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na
dokonanie jego oceny,

3) zgod´ rady pedagogicznej oraz opini´ rady szko∏y,

4) zgod´ organu prowadzàcego szko∏´, o której mowa
w § 2 ust. 3,

5) w przypadku eksperymentu dotyczàcego zawodu
nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego — tak˝e uzasadnienie potrze-
by prowadzenia kszta∏cenia w danym zawodzie
wraz z pozytywnymi opiniami:
a) wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia,

wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio woje-
wódzkiego lub powiatowego urz´du pracy,

b) samorzàdu gospodarczego lub innej organizacji
gospodarczej w∏aÊciwej dla danego zawodu,
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c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodo-
wego w∏aÊciwego dla zawodu, w zakresie mery-
torycznej zawartoÊci programu nauczania prze-
widzianego dla danego zawodu.

§ 8. 1. Dyrektor szko∏y prowadzàcej eksperyment
przekazuje bezpoÊrednio po jego zakoƒczeniu mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowania
ocen´ eksperymentu dokonanà przez jednostk´ nauko-
wà, która sprawuje opiek´ nad przebiegiem ekspery-
mentu, a tak˝e informuje o niej organ prowadzàcy
szko∏´ i organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny.

2. Ocen´, o której mowa w ust. 1, sk∏ada si´ za po-
Êrednictwem kuratora oÊwiaty, który do∏àcza swojà
ocen´.

§ 9. Innowacje i eksperymenty prowadzone w dniu
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia nale˝y dostosowaç do
wymogów okreÊlonych w rozporzàdzeniu do dnia
30 wrzeÊnia 2002 r.

§ 10. Traci moc zarzàdzenie nr 18 Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie zasad
i warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci innowacyjnej
i eksperymentalnej przez szko∏y i placówki publiczne
(Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 20).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka


