Działalność innowacyjna od 1 września 2017r.

Od 1 września 2017 roku zmieniły się zasady prowadzenia przez szkoły,
przedszkola i placówki działalności innowacyjnej. Obecnie kwestie te wynikają
wprost z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017r., poz. 59 ze zm. poz. 949) w brzmieniu:

·

·

art. 1 pkt 18: System oświaty zapewnia w szczególności
kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i
kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
w
życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie
kształcenia
innowacyjnych
rozwiązań
programowych,
organizacyjnych lub metodycznych;

·

art. 44 ust. 1 pkt 3: Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania
w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi
warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości
pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
Działania te dotyczą m.in. tworzenia warunków do rozwoju i
aktywności, w tym kreatywności, uczniów;

·

art. 55 ust. 1 pkt 4: Nadzór pedagogiczny polega m. in. na
inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia
nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu
innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji
uczniów;

·

art. 68 ust. 1 pkt 9: Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności
stwarza warunki do działania w szkole lub placówce:
wolontariuszy,
stowarzyszeń
i
innych
organizacji,
w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i
innowacyjnej szkoły lub placówki;

art. 86 ust. 1: W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i
organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w
szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
szkoły lub placówki.

Z powyższych regulacji wynika, iż działalność innowacyjna powinna stać się
integralnym elementem pracy szkoły z uczniem i mieścić się w ramach zwykłego
procesu kształcenia i rozwiązań organizacyjnych. W związku z tym przepisy prawa
nie wskazują żadnych szczególnych wymagań formalnych dla rozpoczęcia
innowacji w szkole, jak również nie ma konieczności zgłaszania innowacji
pedagogicznej kuratorowi oświaty czy organowi prowadzącemu. Taka
działalność nie wymaga także zgody Ministra Edukacji Narodowej.

