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Uzasadnienie  

Nowelizacja rozporządzenia 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. Nr 56, poz. 506), 

stanowiącego wykonanie upowaŜnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  

z późn. zm.), dotyczy rezygnacji z określenia terminu przekazywania organowi 

prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty uchwały rady pedagogicznej w sprawie 

wprowadzenia innowacji w szkole.  

Określony w obecnie obowiązujących przepisach termin dla dokonania tej 

czynności – 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowane jest 

rozpoczęcie innowacji – skutkuje powstawaniem problemów w szczególności 

w sytuacji uczestniczenia przez szkołę w realizacji programów innowacyjnych 

opracowywanych i wdraŜanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków 

unijnych. Udział w tego typu innowacyjnych programach wymaga od szkół 

elastyczności jeŜeli chodzi o termin przystąpienia szkoły do wdroŜenia takiego 

programu. Wprowadzana zmiana spowoduje, Ŝe szkoły będą mogły rozpoczynać 

realizację innowacji w terminie ustalonym w uchwale rady pedagogicznej i nie będą 

ograniczone określonym w rozporządzeniu terminem przekazania tej uchwały 

organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w Ŝycie z dniem 1 września 2011 r. 

Wprowadzenie krótszego niŜ 14 dni vacatio legis umoŜliwi szkołom przystąpienie do 

uczestnictwa w innowacyjnych programach współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłaszanych w ramach Priorytetu III Wysoka 

jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 

3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, z początkiem roku szkolnego.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt 

rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. śaden z podmiotów nie zgłosił 

zainteresowania projektem rozporządzenia.  

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych  

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
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sposobu funkcjonowania krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega 

notyfikacji.  

Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Ocena skutków regulacji (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporz ądzenie   

Rozporządzenie dotyczy publicznych szkół i placówek (dyrektorów  

i nauczycieli), organów prowadzących szkoły i placówki publiczne, kuratorów 

oświaty. Zniesienie terminu podejmowania uchwał rad pedagogicznych w sprawie 

wprowadzenia innowacji lub eksperymentu powinno przyczynić się do zwiększenia 

zainteresowania szkół udziałem w realizacji programów innowacyjnych 

opracowywanych i wdraŜanych w ramach projektów współfinansowanych  

ze środków unijnych. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe 

w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r.  

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) i partnerów 

społecznych, tj. przez: 

1) Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego; 

2) Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; 

3) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki”; 

4) Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, Komisja Krajowa; 

5) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”; 

6) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 80”; 

7) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”; 

8) Krajową Sekcję Oświaty NSZZ „Solidarność”; 

9) Forum Związków Zawodowych; 

10) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”; 

11) Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Budowlani”; 

12) Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Nauczycieli Szkół Leśnych w Polsce; 

13) Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej; 
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14) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski; 

15) Polską Radę Ekumeniczną; 

16) Radę Szkół Katolickich; 

17) Społeczne Towarzystwo Oświatowe; 

18) Radę do Spraw Szkolnictwa Artystycznego; 

19) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej; 

20) Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców; 

21) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty; 

22) Konfederację Stowarzyszeń Nauczycielskich; 

23) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich; 

24) Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół; 

26) Radę Główną Szkolnictwa WyŜszego; 

27) Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

28) Krajową Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych; 

29) Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Niepaństwowych; 

30) Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; 

31) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych 

32) Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli; 

33) Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego; 

34) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego; 

35) Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich; 

36) Polską Izbę KsiąŜki; 

37) Polskie Stowarzyszenie Rodziców. 

Projekt został równieŜ przekazany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego i Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Uwagi do projektu zgłosiło Polskie Stowarzyszenie Rodziców, wnioskując  

o uzupełnienie zmienianego § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki o opinię rady 

rodziców, która zdaniem Stowarzyszenia byłaby konieczna w przypadku 

podejmowania przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji 

w szkole.  

Propozycja zmiany nie została uwzględniona z następujących względów.  

Stosownie do przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
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Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności 

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, podjęcie przez 

radę pedagogiczną uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole wymaga  

m.in. uzyskania opinii rady szkoły, w skład której wchodzą równieŜ rodzice wybrani 

przez ogół rodziców. Kompetencje rady szkoły w zakresie opiniowania projektów 

innowacji i eksperymentów  są uregulowane w przepisach ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (art. 50 ust. 2 pkt 4). Natomiast rada rodziców, w myśl  

art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, moŜe występować 

do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.  

Pozostali partnerzy społeczni oraz związki zawodowe nie zgłosiły uwag. 
 

3. Wpływ rozporz ądzenia na sektor finansów publicznych, w tym bud Ŝet 

państwa i bud Ŝety jednostek samorz ądu terytorialnego 

Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych 

dla budŜetu państwa oraz dla budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ rozporz ądzenia na rynek pracy. 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy 

5. Wpływ rozporz ądzenia na konkurencyjno ść gospodarki 

i przedsi ębiorczo ść, w tym na funkcjonowanie przedsi ębiorstw 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ rozporz ądzenia na sytuacj ę i rozwój regionalny 

 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

 

 


