Nazwa jednostki: Kuratorium Oświaty w Opolu

Znak: WOPRE-13

Karta Usługi

Wersja: 1/2015

Wdrożenie innowacji pedagogicznej
Opis skrócony usługi
Odbiorca usługi
Miejsce załatwienia sprawy
Kontakt
Warunki niezbędne do załatwienia
sprawy

Wymagane dokumenty

Gromadzenie danych w sprawie realizacji przez szkoły innowacji
pedagogicznych
Publiczne szkoły i placówki oświatowe
Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
Kancelaria Ogólna , pok. 609 w godz. 7.30 – 15.30
Zgłoszenie w wersji papierowej zgodnie z przepisami oświatowymi
oraz wytycznymi zawartymi w dokumencie „Procedura obiegu
dokumentów dotyczących prowadzenia innowacji pedagogicznych
w szkołach/placówkach

1. Zgłoszenia w wersji papierowej – pismo przewodnie
2. Karta wdrożenia innowacji
3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia
innowacji wraz z opisem zasad innowacji

4. Zgoda autora lub zespołu autorskiego na jej wprowadzenie
w szkole/placówce

5. Zgody nauczycieli. Którzy będą uczestniczyć w innowacji
6. Opinia rady Szkoły / w przypadku jej braku opinia rady
Pedagogicznej
7. Zgoda organu prowadzącego na finansowanie planowanych
działań /jeżeli wymaga tego innowacja/.
Opłaty








numer rachunku bankowego;
nazwa odbiorcy rachunku
bankowego;
opis kwoty płatności;
wartość kwoty;
tytuł wpłaty;
termin wniesienia opłaty;

Termin składania dokumentów
Termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

Dodatkowe informacje

Brak

Cały rok
Rejestracja innowacji na bieżąco, publikacja rejestru innowacji
pedagogicznych na stronach KO w styczniu/ II semestrze roku
szkolnego oraz w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.
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 późn. zm.).
Dyrektor szkoły /placówki/, w której wprowadzane są

innowacje przesyła Kuratorowi Oświaty:
a) uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia
innowacji(pełny tekst uchwały),
b) kartę wdrożenia innowacji zawierającą opis jej zasad,
c) opinię rady szkoły (rady pedagogicznej, jeżeli rada szkoły nie
została powołana),
d) pisemną zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej
prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie
były wcześniej opublikowane,
e) zgodę nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
f) pisemna zgodę organu prowadzącego szkołę na finansowanie
planowanych działań w przypadku, gdy innowacja wymaga
przyznania dodatkowych środków
budżetowych.
Sposób odwołania
Nazwa formularza

Brak
Karta wdrożenia innowacji

