
Uchwała nr XXIV/164/12
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 02 sierpnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Masłowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z § 2 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 (t.j. Dz. U. 
Nr 56, poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy Masłów wyraża zgodę na wprowadzenie z dniem 1 września 
2012 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie innowację pedagogiczną 
„Oddział sportowy  o profilu piłka siatkowa chłopców”, w ramach „Programu 
upowszechniania  sportu wśród dzieci  i  młodzieży  w zakresie  piłki  siatkowej 
realizowanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej”.
2. Oddział sportowy będzie prowadzony w latach 2012-2015.
3.  Rekrutacja  do  klas,  w  których  jest  prowadzona  innowacja,  odbywać  się 
będzie na zasadzie powszechnej dostępności.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 
/-/ Sylwester Wojtyna 



Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/164/12

Rady Gminy Masłów
z dnia 02 sierpnia 2012 roku

w  sprawie:  wprowadzenia  innowacji  pedagogicznej  w  Gimnazjum  im.  Jana 
Pawła II w Masłowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z § 2 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 (t.j. Dz. U. 
Nr  56,  poz.  506  z  późn.  zm.)  Rada  Gminy  Masłów  wyraża  zgodę  na 
wprowadzenie  innowacji  pedagogicznej  w  formie  „Oddziału  sportowego  o 
profilu piłka siatkowa chłopców”.  

W  dniu  18.06.2012  roku  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w  Masłowie 
złożyło  wniosek  do  Wójta  Gminy  Masłów,  Pana  Ryszarda  Pazery,  o 
zaopiniowanie projektu przez Radę Gminy Masłów. W załączeniu do wniosku 
przedłożono Uchwałę Nr 1 Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Masłowie z dnia 
12 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia oddziału sportowego w 
szkole. Oddział sportowy zostanie utworzony w latach 2012 – 2015, z dniem 
1 września  2012 roku i  będzie  obejmować  uczniów z  klasy  pierwszej  przez 
kolejne  lata  nauki  do  2015  roku.  Koszt  dofinansowania  wyniesie  około 
100.000,00  zł  na  3  lata.  W  celu  osiągnięcia  konsekwentnej  realizacji 
zamierzonych  w  programie  działań  powinien  on  być  kontynuowany  przez 
kolejne  trzyletnie  okresy  aż  do  roku  2018/2019.  Działalność  ta  będzie 
kontynuowana  przez  szkołę  w  ramach  godzin  zajęć  wychowania  fizycznego 
oraz  godzin  realizowanych  przez  nauczycieli  w  ramach  art.  42  Karta 
Nauczyciela. 


