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Wprowadzenie

W roku 2007 nast¹pi³a istotna nowelizacja ustawy o systemie oœwia-
ty. Dziêki niej, a tak¿e innym aktom prawnym, rady rodziców otrzy-
ma³y nowe, istotne kompetencje. Obecnie w ka¿dej szkole publicznej
i w przedszkolu powo³anie rady rodziców jest obligatoryjne. Rada
rodziców miêdzy innymi:
– mo¿e wystêpowaæ do dyrektora i innych organów szko³y, organu

prowadz¹cego szko³ê oraz organu nadzoruj¹cego szko³ê z wnio-
skami i opiniami we wszystkich sprawach szko³y,

– opiniuje program wychowawczy szko³y oraz program profilakty-
ki,

– opiniuje mo¿liwoœæ dzia³ania na terenie szko³y stowarzyszeñ i in-
nych organizacji,

– opiniuje plan finansowy szko³y,
– opiniuje dodatkowe dni wolne od zajêæ dydaktyczno-wychowaw-

czych,
– wspó³decyduje w sprawie noszenia przez uczniów tzw. mundur-

ków.

Te bardzo szerokie kompetencje, a tak¿e ustawowa odrêbnoœæ i nieza-
le¿noœæ rady rodziców od dyrekcji i grona pedagogicznego, zosta³y
okreœlone w ten sposób, aby wzmocniæ pozycjê rodziców w polskiej
szkole, a przez ich upodmiotowienie, zaktywizowaæ tê grupê jako
partnera w rozwi¹zywaniu problemów szko³y. Tylko bowiem zgodne
wspó³dzia³anie grona pedagogicznego, uczniów i rodziców daje na-
dziejê na realne przeciwstawienie siê najwiêkszym problemom w szko-
³ach i przedszkolach, na ich rozwój.

Niestety, codzienne obserwacje, jak i przedstawiane na forum publicz-
nym opinie pokazuj¹, ¿e z trzech podmiotów w szkole – nauczyciele,
uczniowie, rodzice - ci ostatni s¹ zdecydowanie najbardziej niezorga-
nizowan¹, niekompetentn¹ i najmniej aktywn¹ grup¹. Wynika to za-
równo z przyczyn obiektywnych – spo³ecznych i kulturowych (brak
czasu, zajêcie siê sprawami zawodowymi, brak chêci lub zami³owa-
nia do dzia³alnoœci spo³ecznej, brak wiary w mo¿liwoœæ wp³ywania
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na kszta³t polskiej szko³y i wspó³decydowania o bezpieczeñstwie w³a-
snego dziecka, ale tak¿e patologie w rodzinie), jak i systemowych –
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kuratoria zajmuj¹ siê przede
wszystkim uczniami i nauczycielami. Ich udzia³, a tak¿e innych pod-
miotów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, w pobudzaniu ak-
tywnoœci rodziców na forum szko³y czy przedszkola jest niestety nie-
wielki.

W³aœnie dlatego w 2007 roku w Instytucie Inicjatyw Pozarz¹dowych
rozpoczêliœmy realizacjê programu „Rodzice w szkole”, bêd¹cego
w zamyœle szeregiem ró¿norodnych dzia³añ (projektów, akcji, publi-
kacji) maj¹cych na celu odmienienie polskich przedszkoli i szkó³ przez
zaktywizowanie rodziców – tego najmniej dot¹d zaanga¿owanego part-
nera szkolnego.

W 2008 roku we wspó³pracy z Fundacj¹ Grupy TP (obecnie Fundacja
Orange) przygotowaliœmy i przeprowadziliœmy pierwszy projekt, któ-
rego celem zasadniczym by³o stworzenie modelu aktywizacji i kszta³-
cenia rad rodziców w zakresie ich dzia³ania, zw³aszcza w celu roz-
wi¹zania problemu przemocy w szkole. Ponadto naszym celem by³o
umo¿liwienie radom rodziców wymiany wiedzy i doœwiadczeñ w tym
zakresie oraz popularyzacja najlepszych rozwi¹zañ za pomoc¹ miê-
dzy innymi ksi¹¿ki dla rad rodziców. W ramach projektu przeprowa-
dziliœmy szkolenia dla kilkuset cz³onków rad rodziców, dziêki któ-
rym uda³o nam siê zebraæ doœwiadczenia rodziców ze szkó³ ró¿nego
typu. Wykorzystaliœmy je w pierwszej naszej publikacji pt. „Rodzice
w szkole. Poradnik dla rad rodziców”.

W kolejnych latach prowadziliœmy dalej liczne szkolenia dla rad ro-
dziców, zbieraj¹c kolejne doœwiadczenia i dziel¹c siê nimi miêdzy
innymi na konferencjach, warsztatach dla dyrektorów, pedagogów i ro-
dziców, a tak¿e publikuj¹c artyku³y w prasie fachowej dla dyrekto-
rów szkó³.

W roku 2010, dziêki uzyskaniu grantu z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich, rozpoczêliœmy realizacjê nowego projektu pt. „Rodzic za-
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wodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego
dziecka”. By³ to projekt nietypowy, którego Ÿród³em by³y doœwiad-
czenia, jakie posiada Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych. Bowiem od
wielu lat zajmujemy siê przede wszystkim szkoleniami dla organiza-
cji pozarz¹dowych i innymi dzia³aniami, które maj¹ na celu rozwój
trzeciego sektora oraz rozwój wolontariatu. Postanowiliœmy wiêc po-
³¹czyæ dwie bliskie nam idee: rozwój wolontariatu i zwiêkszenie za-
anga¿owania rodziców w dzia³ania szko³y lub przedszkola.

Zastanawialiœmy siê zatem, jak mo¿na zachêciæ rodziców do aktyw-
noœci wolontariackiej, a wiêc dzia³alnoœci ochotniczej i bez wynagro-
dzenia. OdpowiedŸ wyda³a siê nam oczywista: jeœli doroœli, którzy
dot¹d nie byli wolontariuszami, maj¹ nimi zostaæ, to naj³atwiej bê-
dzie zachêciæ ich do takiej dzia³alnoœci, która przyniesie korzyœci dla
nich dostrzegalne i odczuwalne przez nich samych – musz¹ wiêc byæ
wolontariuszami dzia³aj¹cym na rzecz szko³y, w której ucz¹ siê ich
dzieci. Jeœli bowiem zrobienie czegoœ dobrego w szkole ich dzieci nie
bêdzie dla nich motywuj¹ce, to chyba ju¿ nie uda siê zachêciæ ich do
zostania wolontariuszami…

Ide¹ projektu „Rodzic zawodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole
i przedszkolu mojego dziecka” by³o wiêc wykorzystanie umiejêtno-
œci zawodowych rodziców w aktywnoœci na rzecz szko³y. Przy czym
istotnym elementem okaza³o siê tak¿e nawi¹zanie przez przedszkola
i szko³y wspó³pracy z rodzicami, którzy s¹ pracodawcami, gdy¿ mog¹
oni jeszcze pe³niej rozwijaæ ideê wolontariatu pracowniczego.

W trakcie realizacji projektu „Rodzic zawodowiec – wolontariat pra-
cowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka” przeszkoliliœmy
rodziców, nauczycieli, dyrektorów z kilkuset placówek. Odpowiedzie-
liœmy na tysi¹ce pytañ – i w czasie szkoleñ, i po ich zakoñczeniu
(najczêœciej przesy³anych e-mailem, zadawanych przez nasz¹ stronê
www.rodzicewszkole.pl). Zidentyfikowaliœmy wiele istotnych proble-
mów, które ca³y czas utrudniaj¹ rodzicom aktywne w³¹czenie siê
w funkcjonowania szkó³ i przedszkoli. Propozycje rozwi¹zania tych
problemów oraz odpowiedzi na zadane pytania by³y dla nas inspi-
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racj¹ do okreœlenia zawartoœci tego poradnika. Mamy nadziejê, ¿e
zarówno dziêki niemu, jak i podejmowanym przez nas dzia³aniom
szkoleniowym, uda siê nam osi¹gn¹æ d³ugofalowy cel programu „Ro-
dzice w szkole”, jakim jest zwiêkszenie aktywnoœci rodziców w pol-
skich szko³ach i przedszkolach.

* * *

Niniejsza ksi¹¿ka powsta³a dziêki dofinansowaniu uzyskanemu z Kra-
jowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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FORMALNE
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RADY RODZICÓW
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PODSTAWY PRAWNE DZIA£ANIA
RADY RODZICÓW

Rada rodziców, która jest organem szko³y (i nie nale¿y jej myliæ z rad¹
oddzia³ow¹, czyli klasow¹, zwan¹ powszechnie „trójk¹ klasow¹”),
dzia³a na podstawie przepisów przede wszystkim dwóch ustaw:

1. Ustawy o systemie oœwiaty, która reguluje wszystkie najwa¿niej-
sze kwestie zwi¹zane z funkcjonowaniem rady rodziców, w szcze-
gólnoœci:

·  sposób powo³ywania rady rodziców,
·  kompetencje rady rodziców.

2. Ustawy Karta nauczyciela, która opisuje udzia³ rodziców w doko-
nywaniu oceny nauczycieli.

Pojedyncze kompetencje rady rodziców znajdziemy tak¿e w innych
aktach prawnych ni¿szego rzêdu, to znaczy w rozporz¹dzeniach. O naj-
istotniejszy piszê w dalszej czêœci.

Sposób powo³ywania rady rodziców oraz jej kompetencje zosta³y
opisane w dwóch kolejnych rozdzia³ach. Najwa¿niejsze fragmenty
wymienionych dwóch ustaw oraz rozporz¹dzeñ dotycz¹cych rad ro-
dziców znajduj¹ siê na koñcu ksi¹¿ki.

WA¯NE

SprawdŸ, czy Twoja rada rodziców dysponuje tekstami powy¿szych
ustaw. Zadbaj, aby na spotkaniach rady rodziców by³y one zawsze
pod rêk¹, gdy¿ nie wiadomo, kiedy mog¹ siê przydaæ podczas ob-
rad.

Fragmenty znajdziesz na koñcu poradnika
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POWSTAWANIE RADY RODZICÓW

Sposób wy³aniania rady rodziców zosta³ okreœlony w art. 53 ustawy
o systemie oœwiaty:

Art. 53
[…]
2. W sk³ad rad rodziców wchodz¹:
1) w szko³ach – po jednym przedstawicielu rad oddzia³owych, wy-

branych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddzia³u;

2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w taj-
nych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej
placówki;

3) w szko³ach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybra-
nych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów da-
nej szko³y.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezen-
tuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza siê na pierwszym zebraniu
rodziców w ka¿dym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, w którym
okreœla w szczególnoœci:
[…] 2) szczegó³owy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt. 1-3, oraz przedstawicieli rad oddzia³owych,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szko-
³y lub placówki.

Wybory rady oddzia³owej (któr¹ bêdziemy nazywaæ tak¿e klasow¹)
oraz rady rodziców reguluj¹ jedynie powy¿sze przepisy. I wydawaæ
by siê mog³o, ¿e nie ma tu nic kontrowersyjnego czy niejasnego. Oka-
zuje siê jednak w praktyce, ¿e istnieje wiele niedomówieñ, przek³a-
mañ, nieporozumieñ zwi¹zanych z powstawaniem rad rodziców. Wy-
nikaj¹ one najczêœciej b¹dŸ z b³êdnej wiedzy dyrektorów szkó³
i nauczycieli, którzy nadinterpretuj¹ przepisy ustawy, b¹dŸ z przyzwy-



RODZICE W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA OSIEDLU12

czajeñ grona pedagogicznego i rodziców z dawniejszych czasów (tzw.
komitetów rodzicielskich). Przyjrzyjmy siê zatem bli¿ej tym kwestiom,
odpowiadaj¹c na najczêœciej pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci:

Czy rada klasowa musi liczyæ trzy osoby?
Ustawa nie mówi nic na temat liczebnoœci rady oddzia³owej (klaso-
wej). U¿ywane doœæ powszechnie okreœlenie „trójka klasowa” ma
charakter wy³¹cznie zwyczajowy i wcale nie oznacza, ¿e w radzie
klasowej musi byæ dok³adnie troje rodziców. Mo¿na przyj¹æ, ¿e musz¹
to byæ co najmniej dwie osoby (aby mo¿na by³o mówiæ o radzie).
Natomiast górna granica nie istnieje, choæ w praktyce bardzo rzadko
zdarza siê, aby osób chêtnych do pracy by³o wiêcej ni¿ ta zwyczajowa
i czêsto uwa¿ana za obowi¹zkow¹ trójka. Ponadto nale¿y pamiêtaæ,
¿e zbyt du¿a liczba osób mo¿e utrudniaæ sprawne funkcjonowanie.

Jakie funkcje maj¹ mieæ przydzielone cz³onkowie rady oddzia³owej?
¯aden przepis nie mówi o tym, ¿e rada klasowa musi siê sk³adaæ z prze-
wodnicz¹cego, zastêpcy i skarbnika. Choæ ze wzglêdów czysto prak-
tycznych oczywiœcie warto wyznaczyæ przynajmniej przewodnicz¹-
cego, który bêdzie kontaktowa³ siê z wychowawc¹ i rodzicami,
za³atwia³ na bie¿¹co rozmaite sprawy, rozdziela³ zadania rodzicom
itd. Skarbnik te¿ siê przyda, bo przecie¿ wiele razy w ci¹gu roku za-
istnieje koniecznoœæ zbierania pieniêdzy (na wycieczkê, na kwiatki,
na p¹czki, na „t³usty czwartek” itd.).

Czy rady klasowe rzeczywiœcie musz¹ byæ wybrane tajnie?
Rady oddzia³owe (klasowe) musz¹ byæ wybrane w sposób tajny. Usta-
wa nie dopuszcza wyboru jawnego – nawet wtedy, gdy rodzice obecni
na zebraniu jednog³oœnie tak postanowi¹. A mog¹ wyraziæ tak¹ chêæ,
poniewa¿ najczêœciej odbywa siê „³apanka” do rady klasowej i jeœli
ju¿ znajdzie siê tych trzech kandydatów, to pozostali rodzice najczê-
œciej jak najszybciej chc¹ przeg³osowaæ ich wybór (niewa¿ne, czy dla-
tego, ¿e maj¹ do nich zaufanie, czy z radoœci, ¿e sami nie zostali
wmanewrowani w pracê rady klasowej, czy po prostu dlatego, ¿e im
siê spieszy). Jednak nie ma takiej mo¿liwoœci – wybory s¹ zawsze
tajne. Pozostaje jednak do dyskusji, czy ten ustawowy nakaz ma sens…
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Jakie s¹ procedury zg³aszania, prezentowania i przeprowadzania wy-
borów do rady klasowej?

Propozycje kandydatów do rady oddzia³owej mog¹ byæ zg³aszane
w dowolny sposób: jedni rodzice mog¹ zg³aszaæ innych, mo¿na siê
zg³osiæ samemu, nic nie stoi te¿ na przeszkodzie, aby swoje sugestie
przedstawiali tak¿e nauczyciele. Oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ, ¿e rady
rodziców s¹ niezale¿ne od dyrekcji czy grona pedagogicznego, wiêc
wywieranie jakiejkolwiek presji na rodziców jest niedopuszczalne.
Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e najczêœciej gdyby nie inicjatywa na-
uczyciela („a mo¿e pan?”, „w ubieg³ym roku by³a pani Anna, wiêc
mo¿e teraz ktoœ inny”), wybieranie rady klasowej mog³oby trwaæ go-
dzinami.

Nie znajduje podstawy w przepisach ustawy tak¿e zaostrzanie, kom-
plikowanie i rozbudowywanie procedury wyboru rady klasowej, np.
wybieranie komisji skrutacyjnej (do liczenia g³osów), wymaganie
przedstawienia „programu wyborczego”, robienie specjalnych kart do
g³osowania. Wystarcz¹ zwyk³e kartki, na których rodzice wypisz¹
nazwiska osób, które chc¹ wybraæ.

Czy do wybory rady klasowej i przedstawicieli do rady rodziców ko-
nieczne jest kworum?

Ustawa stwierdza, ¿e szczegó³owy tryb przeprowadzania wyborów
do rad rodziców ustala siê w regulaminie rady rodziców w danej szkole.
Zatem, mimo ¿e nie ma ustawowego obowi¹zku kworum podczas ta-
kich wyborów, mo¿e on zostaæ wprowadzony w regulaminie rady ro-
dziców. Pytanie jednak brzmi – po co? Przyjêcie takiego rozwi¹zania
jest bardzo niepraktyczne, bo w niektórych przypadkach mo¿e dopro-
wadziæ do sytuacji, ¿e rada klasowa w ogóle nie bêdzie wybrana. Jest
to bardzo prawdopodobne w wielu szko³ach, w których zainteresowa-
nie rodziców dzieæmi, wyra¿one udzia³em w zebraniach, jest mizer-
ne.

Czy rada klasowa mo¿e byæ wybrana np. w listopadzie?
Ustawa stanowi jednoznacznie, ¿e rada oddzia³owa (klasowa) jest
wybierana na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy. Nie
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ma wiêc znaczenia, czy to zebranie odbêdzie siê we wrzeœniu, czy
dopiero w listopadzie. Z obowi¹zku wyboru rady na pierwszym ze-
braniu nie zwalniaj¹ tak¿e inne przyczyny, takie jak na przyk³ad: brak
wychowawcy na zebraniu (choroba, inne zdarzenia losowe), s³aba fre-
kwencja, to, ¿e rodzice zupe³nie siê nie znaj¹ (dotyczy to klas pierw-
szych i, trzeba przyznaæ, ¿e sytuacja, gdy rodzice widz¹ siê po raz
pierwszy na zebraniu, a jednak musz¹ wybraæ radê klasow¹, nie jest
dobra).

A co jeœli dziecko nie ma rodziców?
Taki przypadek jest uwzglêdniony w ustawie o systemie oœwiaty, po-
niewa¿ wszystkie te przepisy, w których w ustawie jest mowa o rodzi-
cach, stosuje siê odpowiednio do prawnych opiekunów dziecka.

A co jeœli nie bêdzie wybranego przedstawiciela z jakiejœ klasy? Czy
rada rodziców mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ?

Nie jest mo¿liwe, aby jakaœ klasa nie mia³a swojego przedstawiciela.
Ustawa nie przewiduje sytuacji, ¿e jakaœ rada oddzia³owa nie wybie-
rze swojego przedstawiciela do rady rodziców. W praktyce to, ¿e jakaœ
klasa nie zg³osi swojego przedstawiciela nie powinno oznaczaæ, ¿e
rada rodziców nie mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœci. Nale¿y raczej przy-
j¹æ, ¿e rodzice, którzy nie s¹ reprezentowani w radzie rodziców, sami
pozbawiaj¹ siê mo¿liwoœci wp³ywania na funkcjonowanie szko³y.

Czy w ma³ej szkole mo¿e ka¿d¹ klasê reprezentowaæ w radzie rodzi-
ców wiêcej osób?

Liczebnoœæ rady rodziców jest uzale¿niona od wielkoœci szko³y, a œci-
œlej – od liczby klas. Zatem w du¿ym zespole szkó³ w radzie rodziców
bêdzie nawet kilkadziesi¹t osób. Natomiast w ma³ej wiejskiej szkole
– byæ mo¿e tylko kilkoro rodziców. Ustawa nie daje w tym wzglêdzie
wiêkszego pola manewru. Oczywiœcie nic nie stoi na przeszkodzie,
aby rada rodziców zaanga¿owa³a jako „sta³ych wspó³pracowników”
innych rodziców, którzy wyra¿aj¹ chêæ w³¹czenia siê w jej prace. For-
malnie nie bêd¹ oni jednak cz³onkami rady.
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Czy w sk³ad rady rodziców musi wchodziæ przewodnicz¹cy „trójki
klasowej”?

W sk³ad rady rodziców wchodzi przedstawiciel ka¿dej rady klasowej.
Wcale nie musi to byæ przewodnicz¹cy rady klasowej, a nawet nie
musi to byæ jej cz³onek.

Czy przedstawiciela do rady rodziców trzeba wybieraæ tajnie?
Przedstawiciela do rady rodziców nie trzeba wybieraæ w g³osowaniu
tajnym. Ta forma g³osowania jest konieczna tylko przy wyborze rady
klasowej.

Czy w szkole muzycznej wybiera siê radê rodziców?
Rodzaje szkó³, w których nie tworzy siê rad rodziców okreœlaj¹ dwa
rozporz¹dzenia: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 li-
stopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkó³ artystycznych, w których
nie tworzy siê rad rodziców oraz Ministra Edukacji Narodowej z 28
sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkó³ i placówek, w których nie
tworzy siê rad rodziców.

Zgodnie z tymi rozporz¹dzeniami rad rodziców nie tworzy siê w na-
stêpuj¹cych placówkach:
· szko³y pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury;
· szko³y policealne kszta³c¹ce w zawodach artystycznych;
· szko³y dla doros³ych;
· szko³y policealne dla m³odzie¿y;
· szko³y w zak³adach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy spo-

³ecznej;
· szko³y w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
· szko³y przy zak³adach karnych i aresztach œledczych;
· szkolne schroniska m³odzie¿owe;
· placówki kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia praktycz-

nego oraz oœrodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego;
· poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjali-

styczne;
· m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze i m³odzie¿owe oœrodki so-

cjoterapii;
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· bursy i domy wczasów dzieciêcych;
· biblioteki pedagogiczne.

Zatem w szko³ach niewymienionych powy¿ej rady rodziców musz¹
byæ utworzone.

W przepisach dotycz¹cych rad rodziców oraz w Internecie ci¹gle jest
mowa o szko³ach. A co z przedszkolami?

W art. 3 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty znajduje siê nastêpuj¹cy
zapis: „ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okre-
œlenia o szkole (...) nale¿y przez to rozumieæ tak¿e przedszkole”. Za-
tem jeœli w ustawie jest mowa o tym, ¿e w szko³ach tworzy siê rady
rodziców, ¿e maj¹ okreœlone kompetencje itd. – to dotyczy to tak¿e
przedszkoli.

WA¯NE

SprawdŸ, czy rada rodziców w Twojej szkole zosta³a wybrana zgod-
nie z przepisami ustawy o systemie oœwiaty. W przypadku nieprawi-
d³owoœci zadbaj, aby w kolejnym roku szkolnym wszystko odby³o
siê zgodnie z przepisami.
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KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców zawarte s¹ przede wszystkim w art. 53
i 54 ustawy o systemie oœwiaty, ale tak¿e – w sprawach szczegó³o-
wych – w innych czêœciach tej ustawy, w Karcie nauczyciela oraz
licznych rozporz¹dzeniach (g³ównie Ministra Edukacji Narodowej).
Omówimy kolejno najwa¿niejsze z nich.

Mo¿liwoœæ gromadzenia funduszy
(art. 54 ust. 8)

Ustawa daje radom rodziców prawo do gromadzenia funduszy i wska-
zuje wprost g³ówne ich Ÿród³o – dobrowolne sk³adki rodziców. Zasa-
dy wydatkowania œrodków rady rodziców musz¹ byæ okreœlone w re-
gulaminie rady rodziców. Wiêcej o dzia³alnoœci finansowej rady
rodziców (w tym o Ÿród³ach dochodów rady rodziców) – w dalszej
czêœci poradnika.

Uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki
(art. 54 ust. 2)

Rada rodziców w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ uchwala na po-
cz¹tku roku szkolnego:
· program wychowawczy szko³y, który jest realizowany przez na-

uczycieli a obejmuje wszystkie treœci i dzia³ania o charakterze wy-
chowawczym skierowane do uczniów,

· program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego œrodowiska, który obejmuje wszyst-
kie treœci i dzia³ania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na porozumienie siê w sprawie powy¿szych programów z rad¹ peda-
gogiczn¹ rada rodziców ma czas do 30 wrzeœnia. Jeœli nie dochowa
tego terminu, wówczas programy te ustala dyrektor szko³y w uzgod-
nieniu z kuratorium i obowi¹zuj¹ one do czasu uchwalenia progra-
mów przez radê rodziców w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹.

Najczêœciej niestety jest tak, ¿e rada przyklepuje „w ciemno” takie
programy (czy z lenistwa, czy z poczucia braku kompetencji). Tym-
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czasem program wychowawczy reguluje wiele kwestii, które powin-
ny interesowaæ ka¿dego œwiadomego rodzica, np. wytyczne do oce-
niania zachowania uczniów, system nagród i kar obowi¹zuj¹cy w szko-
le, ofertê pozalekcyjn¹ (warto zwróciæ uwagê, aby odpowiada³a ona
na potrzeby uczniów, a nie nauczycieli). Program profilaktyki zaœ
opisuje dzia³ania zwi¹zane z szeroko rozumian¹ profilaktyk¹ – nie
ogranicza siê wiêc tylko do kwestii bezpieczeñstwa w szkole, ale po-
rusza inne istotne kwestie zwi¹zane z kszta³towaniem m³odych ludzi,
np. uczenie zdrowego trybu ¿ycia, problem bezpiecznych zachowañ
na drodze, w kontaktach z obcymi itd. Wa¿n¹ czêœci¹ programu profi-
laktyki, która koniecznie powinna byæ tworzona z aktywnym udzia-
³em rodziców, jest okreœlenie zasad wspó³dzia³ania szko³y, rodziców,
pedagoga i policji.

Reasumuj¹c: programy wychowawczy i profilaktyki opisuj¹ dzia³a-
nia nakierowane na uczniów, rodziców i nauczycieli. Powodzenie tych
dzia³añ jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy bêd¹ spójne – kiedy i rodzice,
i nauczyciele bêd¹ mieli wspólnie okreœlone cele. Rola rady rodziców
jest wiêc tutaj nie do przecenienia.

Opiniowanie programu poprawy efektywnoœci kszta³cenia lub wy-
chowania
(art. 54 ust. 2 pkt 2)

Jeœli kuratorium stwierdzi brak odpowiednich efektów kszta³cenia lub
wychowania w szkole, wówczas poleca jej dyrektorowi opracowanie
programu i harmonogramu poprawy efektywnoœci kszta³cenia lub
wychowania. Ustawa daje radzie rodziców prawo opiniowania takie-
go dokumentu. Mamy jednak nadziejê, ¿e nigdy nie bêdzie okazji,
aby skorzystaæ z tej kompetencji.

Opiniowane projektu planu finansowego szko³y
(art. 54 ust. 2 pkt 3)

Ka¿dego roku dyrektor szko³y przygotowuje projekt planu finanso-
wego szko³y. Zgodnie z ustaw¹ projekt jest opiniowany przez radê
rodziców. Taki plan finansowy to nic innego jak zestawienie plano-
wanych dochodów i wydatków szko³y na kolejny rok. W praktyce
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rada rodziców nie bêdzie mia³a zbyt wiele do powiedzenia w tej spra-
wie, poniewa¿ kwota przychodów wynika z odpowiednich zasad dzie-
lenia subwencji, a z kolei zdecydowana wiêkszoœæ wydatków to wy-
datki sztywne, czyli p³ace i pochodne (ZUS, podatki), koszty komunalne
i energia elektryczna. W praktyce pozostaj¹ niewielkie kwoty, który-
mi realnie mo¿na manewrowaæ, planuj¹c wydatki szko³y.

Stosowanie tej kompetencji zale¿y w najwiêkszym stopni od dyrekto-
ra szko³a, który – jeœli chce – mo¿e pokazaæ radzie rodziców, sk¹d siê
bior¹ poszczególne kwoty i które z nich to kwoty sztywne. Dziêki
temu osi¹gnie doœæ niespodziewany efekt – oka¿e siê, ¿e rodzice zro-
zumiej¹, ¿e dyrekcja szko³y pole manewru ma niewielkie. Mo¿e to
siê zatem op³aci?

Opiniowanie dzia³alnoœci stowarzyszeñ na terenie szko³y
(art. 56)

W szkole mog¹ dzia³aæ stowarzyszenia i inne organizacje, które pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ (np. harcerstwo) lub wzbogacaj¹
szko³ê programowo i wychowawczo (np. organizacje sportowe). Zgodê
na ich dzia³alnoœæ na terenie szko³y podejmuje dyrektor po uzgodnie-
niu warunków tej dzia³alnoœci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady szko³y (jeœli taka dzia³a w szkole) i rady rodziców. Oznacza to,
¿e rada rodziców mo¿e zablokowaæ swoj¹ opini¹ mo¿liwoœæ dzia³a-
nia w szkole jakiejœ organizacji. W praktyce najczêstszymi przyczy-
nami s¹ zastrze¿enia co do samej organizacji (jej profilu, sposobu
dzia³ania) lub jej liderów, instruktorów (brak kwalifikacji, nieodpo-
wiednie traktowanie podopiecznych – uczniów).

Warto jeszcze zaznaczyæ, ¿e ustawa zakazuje prowadzenia na terenie
szko³y dzia³alnoœci politycznej – zarówno przez partie polityczne, jak
i inne organizacje polityczne (np. tzw. m³odzie¿ówki partii politycz-
nych, które czêsto dzia³aj¹ jako stowarzyszenia).

Wspó³decydowanie w sprawach stroju jednolitego
(art. 64a)

Dyrektor szko³y (podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjal-
nej oraz szko³y artystycznej) mo¿e wprowadziæ obowi¹zek noszenia
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przez uczniów na terenie szko³y jednolitego stroju (tzw. mundurków).
Z inicjatyw¹ tak¹ mo¿e wyst¹piæ m.in. rada rodziców, a dyrektor ma
na rozparzenie tego wniosku maksimum 3 miesi¹ce. Jeœli zaœ inicja-
tywa le¿a³a po stronie dyrektora, rady szko³y, rady pedagogicznej lub
samorz¹du uczniowskiego, dyrektor szko³y musi uzyskaæ zgodê rady
rodziców.

Ta sama procedura obowi¹zuje w sytuacji rezygnacji z obowi¹zku
noszenia przez uczniów jednolitego stroju. A wiêc rada rodziców mo¿e
wyst¹piæ do dyrektora szko³y z takim wnioskiem (i jest on rozpatry-
wany maksimum przez 3 miesi¹ce). Gdy z wnioskiem wyst¹pi³ inny
podmiot, dyrektor ma obowi¹zek uzyskaæ zgodê rady rodziców na
zniesienie obowi¹zku noszenia przez uczniów „mundurków”.

Wzór jednolitego stroju dyrektor szko³y ustala w uzgodnieniu z rad¹
rodziców, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i samorz¹du
uczniowskiego.

Jeœli w szkole zosta³ wprowadzony obowi¹zek noszenia jednolitego
stroju, dyrektor szko³y mo¿e (w uzgodnieniu z rad¹ rodziców i po
zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej) okreœliæ sytuacje, w których
uczniowie nie musz¹ nosiæ na terenie szko³y jednolitego stroju. Naj-
czêœciej jest to jeden sta³y dzieñ w miesi¹cu albo jeden dzieñ w tygo-
dniu.

Wnioskowanie o ocenê nauczyciela
(art. 6a Karty nauczyciela)

Praca ka¿dego nauczyciela (z wyj¹tkiem nauczyciela sta¿ysty) podle-
ga ocenie w ka¿dym czasie, jednak nie wczeœniej ni¿ po roku od po-
przedniej oceny. O dokonanie takiej oceny do dyrektora szko³y mo¿e
siê zwróciæ m.in. rada rodziców. Dyrektor zaœ musi dokonaæ oceny
pracy nauczyciela w okresie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od dnia z³o-
¿enia wniosku.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e – wbrew powszechnemu chyba odczuciu –
nie jest to instrument, który powinien byæ wykorzystywany wy³¹cz-
nie w sytuacjach krytycznych – gdy rodzice s¹ niezadowoleni z pracy
jakiegoœ nauczyciela. Równie dobrze rodzice mog¹ wyst¹piæ o ocenê
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nauczyciela, którego prac¹ s¹ wrêcz zachwyceni. Ich wniosek i pozy-
tywna ocena dyrekcji bêd¹ z pewnoœci¹ mia³y znaczenie podczas awan-
su zawodowego nauczyciela. Ponadto taka inicjatywa ze strony rady
rodziców mo¿e byæ doskona³¹ motywacj¹ dla tego nauczyciela, a dla
innych sygna³em, ¿e rodzice zwracaj¹ uwagê na jakoœæ pracy nauczy-
cieli i ¿e doceniaj¹ tê pracê.

Opiniowanie dorobku nauczycieli za okres sta¿u
(art. 9c Karty nauczyciela)

Dyrektor szko³y dokonuje te¿ oceny dorobku zawodowego nauczy-
ciela za okres sta¿u. Czyni to po zasiêgniêciu opinii rady rodziców.
Wa¿ne jest tutaj, ¿e rada rodziców ma na przedstawienie swojej opinii
tylko 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej oce-
nie dorobku zawodowego nauczyciela. Jeœli w tym terminie nie przed-
stawi swojej opinii, dyrektor mo¿e dokonaæ oceny bez niej.

Udzia³ w powo³ywaniu dyrektora szko³y
(art. 36a)

Stanowisko dyrektora szko³y powierza organ prowadz¹cy szko³ê,
a wiêc z regu³y gmina. Wy³onienie kandydata nastêpuje w drodze kon-
kursu przez komisjê powo³an¹ przez gminê. W jej sk³ad wchodz¹
miêdzy innymi przedstawiciele gminy, kuratorium, rady pedagogicz-
nej i rodziców. Najczêœciej przedstawiciele rodziców to cz³onkowie
rady rodziców, która jest przecie¿ reprezentacj¹ rodziców wszystkich
uczniów danej szko³y.

Wnioskowanie o powo³anie rady szko³y
(art. 51)

W szko³ach mog¹ dzia³aæ rady szkó³. Sk³adaj¹ siê one w równej licz-
bie z nauczycieli, rodziców i uczniów. Wybierane s¹ na trzyletni¹ ka-
dencjê. Rada szko³y ma liczne kompetencje dotycz¹ce spraw wewnêtrz-
nych szko³y, m.in.: uchwala statut szko³y, wypowiada siê w sprawie
rocznego planu finansowego szko³y lub placówki, mo¿e wystêpowaæ
z wi¹¿¹cymi opiniami w sprawie oceny dzia³alnoœci szko³y, dyrektora
i nauczycieli, opiniowaæ plan pracy szko³y oraz inne sprawy istotne
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dla szko³y, a tak¿e oceniaæ i wystêpowaæ z wnioskami do dyrektora,
rady pedagogicznej, gminy i kuratorium we wszelkich sprawach szko³y.

Rada szko³y mo¿e powstaæ na wniosek m.in. rady rodziców, przy czym
dyrektor szko³y nie mo¿e nie uwzglêdniæ wniosku rady rodziców w tej
sprawie.

Wspó³praca z innymi radami rodziców
(art. 53 ust. 5)

Rady rodziców mog¹ wspó³pracowaæ ze sob¹, w dowolny sposób usta-
laj¹c zasady i zakres tej wspó³pracy. Oczywiœcie gor¹co zachêcamy
rady do wspó³pracy, poniewa¿ wspólne spotkania to doskona³a oka-
zja do wymiany doœwiadczeñ oraz nieocenione Ÿród³o inspiracji.

Mo¿liwoœæ wystêpowania z wnioskami i opiniami w sprawach szko³y
(art. 54 ust. 1)

Rada rodziców mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i opiniami we wszyst-
kich sprawach szko³y do:
· dyrektora szko³y,
· rady pedagogicznej,
· organu prowadz¹cego szko³ê, czyli gminy,
· organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, czyli kuratora oœwiaty.

Ta kompetencja rady rodziców, choæ wymieniona jest na koñcu, ma
najszerszy charakter i sprawia, ¿e rada rodziców mo¿e wypowiadaæ
siê w imieniu rodziców, zg³aszaæ uwagi, wnioski, przedstawiaæ opi-
nie w³aœciwie we wszystkich (bez ¿adnych ograniczeñ!) sprawach
zwi¹zanych z funkcjonowaniem szko³y – nawet gdy prawo sk³adania
wniosków czy opinii nie wynika wprost z innych przepisów.

Oto kilkanaœcie przyk³adów ró¿nych spraw, które pokazuj¹, ¿e ta sze-
roka kompetencja rady rodziców mo¿e i powinna byæ m¹drze wyko-
rzystywana:
· opinia skierowana do dyrektora w sprawie planów zmiany prze-

znaczenia jednej z sal (rodzice uwa¿aj¹, ¿e nie powinien to byæ
podrêczny magazyn, lecz harcówka dla dru¿yny harcerskiej dzia-
³aj¹cej w szkole),
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· wniosek do dyrektora szko³y, aby odpracowaæ w jedn¹ z sobót
jakiœ dzieñ – dziêki czemu dzieci bêd¹ mia³y d³u¿szy weekend,

· wniosek do dyrektora o zmianê harmonogramu remontu szko³y
(aby zacz¹³ siê jeszcze w czerwcu, by mieæ pewnoœæ, ¿e wszystko
bêdzie gotowe na 1 wrzeœnia),

· wniosek do dyrektora szko³y o zmianê organizacji nauki w okre-
sie przeprowadzania testów gimnazjalnych,

· wniosek do dyrektora szko³y o zakup nowych kamer do monito-
ringu terenu szko³y, który dot¹d by³ poza zasiêgiem kamer,

· wniosek do rady pedagogicznej i dyrektora szko³y o nagrodzenie
jednego z nauczycieli,

· przedstawienie radzie pedagogicznej opinii w sprawie zajêæ poza-
lekcyjnych,

· wniosek o zmianê sposobu wp³acania nale¿noœci za obiady i œwie-
tlicê (wiêkszoœæ rodziców chcia³aby dokonywaæ wp³at na konto,
a nie gotówk¹),

· wniosek do kuratora o nagrodzenie kilku nauczycieli z okazji Dnia
Nauczyciela,

· wniosek do rady gminy i burmistrza o przeznaczenie dodatkowych
œrodków na remont szko³y,

· wniosek do burmistrza o skierowanie stra¿y miejskiej do patrolo-
wania okolic szko³y, zw³aszcza w godzinach porannych,

· wniosek do rady gminy o przeznaczenie w bud¿ecie na nastêpny
rok dodatkowych œrodków na ma³y plac zabaw dla dzieci, które
maj¹ uczêszczaæ do szkolnej zerówki,

· opinia skierowana do rady gminy w zwi¹zku z planem wybudo-
wania na terenie bezpoœrednio s¹siaduj¹cym ze szko³¹ du¿ego par-
kingu,

· wniosek do gminy o za³o¿enie w okolicach szko³y sygnalizacji
œwietlnej z myœl¹ o bezpieczeñstwie dzieci,

· wniosek do kuratora oœwiaty o kontrolê szko³y pod k¹tem efektów
kszta³cenia w zwi¹zku z bardzo s³abymi wynikami testów do gim-
nazjum.

Podsumowuj¹c: najczêœciej jest tak, ¿e ma³o kto czeka na opiniê rady
rodziców. Ale taka opinia mo¿e naprawdê wiele zmieniæ, w szczegól-
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noœci wtedy, gdy chcemy za³atwiæ coœ dla szko³y na zewn¹trz. Mo¿e
byæ przecie¿ mocnym argumentem dla dyrekcji szko³y w trakcie roz-
patrywania jakichœ spraw w gminie, mo¿e tak¿e byæ g³osem oddol-
nym, z którym bêdzie siê liczy³ i radny, i burmistrz – wszak g³os ro-
dziców to g³os ich wyborców.

I jeszcze jedno oczywiste stwierdzenie: rodzicom musi zale¿eæ na tym,
aby korzystaæ z okazji wyra¿ania opinii we wszelkich sprawach szko-
³y. Jeœli bowiem nie chc¹ siê wypowiadaæ, to w ten sposób sami po-
zbawiaj¹ siê szansy wp³ywania na jakoœæ szko³y, w której ucz¹ siê ich
dzieci.

Rada rodziców ma ponadto szereg innych kompetencji, które znaj-
dziemy w innych miejscach ustawy o systemie oœwiaty oraz w ró¿-
nych rozporz¹dzeniach. Oto niektóre z nich:

· Rodzice maj¹ swój udzia³ w powo³ywaniu dyrektora szko³y, gdy¿
w komisji konkursowej powo³anej przez organ prowadz¹cy znaj-
duje siê m.in. jeden przedstawiciel rodziców (art. 36a ustawy o sys-
temie oœwiaty). W praktyce najczêœciej jest to przedstawiciel rady
rodziców.

· Dyrektor szko³y mo¿e w danym roku szkolnym ustaliæ dodatkowe
dni wolne od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych. Powinien w tej
sprawie zasiêgn¹æ opinii rady rodziców (§ 5 ust. 1 Rozporz¹dze-
nia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkol-
nego).

· Rada rodziców opiniuje przedstawione przez dyrektora szko³y pro-
pozycje formy realizacji dwóch godzin obowi¹zkowych zajêæ wy-
chowania fizycznego – dot. klas IV-VI szkó³ podstawowych, gim-
nazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych (§3 ust. 1 Rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form re-
alizacji dwóch godzin obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycz-
nego).

· O ka¿dym wypadku w szkole powinna byæ zawiadomiona nie-
zw³ocznie m.in. rada rodziców, a w sk³adzie zespo³u powypadko-
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wego mo¿e uczestniczyæ przedstawiciel rady rodziców (§41 ust.
1, §43 ust. 7 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i spor-
tu w sprawie bezpieczeñstwa i higieny w publicznych i niepublicz-
nych szko³ach i placówkach).

· Przedstawiciel rady rodziców wchodzi w sk³ad komisji, która ustala
roczn¹ ocenê klasyfikacyjn¹ z zachowania w przypadku, gdy zo-
sta³y z³o¿one zastrze¿enia do tej oceny przez ucznia lub jego ro-
dziców i zostanie stwierdzone, ¿e ocena ta zosta³a ustalona nie-
zgodnie z przepisami prawa dotycz¹cymi trybu jej ustalania (§19
ust 4 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej w spra-
wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egza-
minów w szko³ach publicznych).

WA¯NE

Zapoznajcie siê na najbli¿szym zebraniu rady rodziców z jej kom-
petencjami. Porozmawiajcie o tych, z których nie korzystacie. Okre-
œlcie przyczyny takiego stanu i wyci¹gnijcie wnioski na przysz³oœæ.
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DOKUMENTY RADY RODZICÓW

G³ównym dokumentem rady rodziców jest jej regulamin. W ustawie
o systemie oœwiaty okreœlono, co powinien taki regulamin zawieraæ:

Art. 53 ust. 4
Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, w którym
okreœla w szczególnoœci:
1) wewnêtrzn¹ strukturê i tryb pracy rady;
2) szczegó³owy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których

mowa w ust. 2 pkt. 1-3, oraz przedstawicieli rad oddzia³owych,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio
szko³y lub placówki.

Art. 54 ust. 8
[…] Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okreœla regula-
min, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

NAJWA¯NIEJSZE ZASADY

Zanim omówimy szczegó³owo elementy regulaminu rady rodziców,
kilka zdañ o zasadach, jakimi powinniœmy siê kierowaæ, tworz¹c ten
dokument.

Po pierwsze: minimalizm!
Proponujê przyj¹æ zasadê minimalizmu, to znaczy, ¿e powinniœmy
w regulaminie zawrzeæ tylko tyle zapisów, ile trzeba (patrz: przyto-
czone fragmenty ustawy). Jeœli chcemy do regulaminu wpisaæ coœ
wiêcej albo pewne kwestie uregulowaæ bardziej szczegó³owo – wów-
czas zachêcam do g³êbokiego zastanowienia siê, czy jest to rzeczywi-
œcie konieczne. Dlaczego? Otó¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e regulamin to do-
kument, z którym rada rodziców bêdzie pracowaæ na co dzieñ. W nim
rodzice bêd¹ szukaæ odpowiedzi na pytanie, jak coœ powinno siê prze-
prowadziæ, przeg³osowaæ, kto podejmuje decyzje itd. Im ten doku-
ment bêdzie obszerniejszy, tym trudniej bêdzie w nim znaleŸæ to, co
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potrzebne. Jest to tym bardziej istotne, ¿e nie wszyscy rodzice s¹ praw-
nikami lub przedstawicielami takich zawodów, w których potrzebna
jest bieg³oœæ w pos³ugiwaniu siê przepisami, regulaminami itd.

Po drugie: uwaga na pu³apki!
Tworz¹c regulamin rady rodziców, nale¿y siê wystrzegaæ przepisów,
które mog¹ utrudniæ sprawne funkcjonowanie rady. To zdanie wydaje
siê truizmem, jednak praktyka wielu rad rodziców pokazuje, ¿e bar-
dzo czêsto rady tak konstruuj¹ zapisy swoich regulaminów, ¿e same
na siebie zastawiaj¹ pu³apki. Najczêœciej dzieje siê tak, poniewa¿ –
z jednej strony – jest silna tendencja do zbyt szczegó³owego opisania
wszystkiego w regulaminie, z drugiej zaœ strony – nie ma œwiadomo-
œci, ¿e ka¿dy przepis mo¿e stwarzaæ w pewnych warunkach proble-
my. Na przyk³ad rada postanawia, ¿e o wszelkich wydatkach decydu-
je nie prezydium czy przewodnicz¹cy, ale ca³a rada – chodzi oczywiœcie
o to, aby wspólnie decydowaæ o wykorzystaniu zgromadzonych pie-
niêdzy. Jednoczeœnie w regulaminie jest zapis, ¿e decyzje rady s¹ wa¿ne
tylko w przypadku obecnoœci co najmniej po³owy jej cz³onków – w tym
przepisie chodzi oczywiœcie o to, aby zapobiec sytuacji, gdy mniej-
szoœæ podejmuje decyzje istotne dla wszystkich klas. Czym grozi ta-
kie rozwi¹zanie? Tym, ¿e po to, aby zadecydowaæ o najmniejszych
wydatkach, konieczne bêdzie zwo³ywanie zebrania rady, a ponadto,
¿e musi byæ na takim zebraniu kworum. ¯ycie pokazuje, ¿e bardzo
czêsto trudno jest zebraæ przedstawicieli po³owy klas. W skrajnym
przypadku takie zapisy regulaminu mog¹ prowadziæ do kompletnego
parali¿u rady, gdy¿ nie bêdzie mog³a ona podj¹æ ¿adnej decyzji, choæ-
by o wydaniu nawet 20 z³ na jakiœ cel. Nie bêdzie te¿ mo¿liwa…
zmiana regulaminu, który przeszkadza w sprawnym dzia³aniu.

Po trzecie: ostro¿nie z Internetem!
Podczas pracy nad regulaminem nale¿y bardzo ostro¿nie korzystaæ
z tego, co znajdziemy w Internecie. Piszê o tym, poniewa¿ najczê-
œciej rady rodziców tworz¹ swoje regulaminy na podstawie tego, co
„wygoogluj¹”. Taki sposób jest czêsto przyczyn¹ wpisywania do w³a-
snych regulaminów zapisów kompletnie niepotrzebnych, niepasuj¹-
cych do specyfiki w³asnej szko³y. Na przyk³ad spotka³em siê kiedyœ
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z rad¹ rodziców, która skopiowa³a przepisy du¿ego zespo³u szkó³,
w którym by³o ponad 30 oddzia³ów. Oczywiste jest, ¿e w tak du¿ej
szkole nie da siê pracowaæ ca³¹ rad¹, dlatego w regulaminie powo³a-
no du¿e prezydium (8 osób), któremu przekazano sporo kompetencji.
Tymczasem w szkole, która bezmyœlnie skopiowa³a te zapisy, by³o
zaledwie dziesiêæ klas, a wiêc dziesiêciu cz³onków rady rodziców.
Czy zatem by³ sens powo³ywania w niej 8-osobowego prezydium?
Aby zapobiec takim sytuacjom, nale¿y unikaæ bezmyœlnego kopio-
wania zapisów z regulaminów innych rad rodziców. Tym bardziej ¿e
takie kopiowanie powoduje, ¿e rady czêsto… nie wiedz¹, co maj¹
w swoim regulaminie, a to jest bez w¹tpienia niew³aœciwe.

Jak wynika z przytoczonych przepisów ustawy, regulamin rady rodzi-
ców okreœla: wewnêtrzn¹ strukturê i tryb pracy rady, szczegó³owy
tryb przeprowadzania wyborów rad klasowych oraz ich przedstawi-
cieli do rady rodziców, a tak¿e zasady wydatkowania funduszy. Przy-
patrzmy siê tym elementom.

WEWNÊTRZNA STRUKTURA RADY RODZICÓW

Struktura rady rodziców zale¿y przede wszystkim od wielkoœci szko-
³y, co – jak ju¿ wiemy z rozdzia³u na temat powstawania rady – rzutu-
je bezpoœrednio na jej liczebnoœæ. Najczêœciej rady rodziców licz¹
przynajmniej kilkunastu cz³onków, jest to wiêc na tyle du¿y zespó³,
¿e praktycznie nie jest mo¿liwe podejmowanie decyzji na zebraniach
plenarnych. W takiej sytuacji najczêœciej powo³uje siê zarz¹d rady
lub prezydium, które sk³ada siê co najwy¿ej z kilku osób i stanowi
grupê kieruj¹c¹ bie¿¹cymi pracami rady.

Ponadto w radach rodziców zwyczajowo powo³uje siê komisjê rewi-
zyjn¹ lub inny wewnêtrzny organ kontrolny. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
nie ma takiego obowi¹zku – ¿adne przepisy tego nie wymagaj¹. A jed-
nak zachêcam do powo³ywania takich cia³ kontrolnych i do precyzyj-
nego okreœlenia ich kompetencji, poniewa¿ œwiadomoœæ rodziców, ¿e
œrodki gromadzone przez radê rodziców podlegaj¹ kontroli, s¹ wa¿-
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nym czynnikiem budowania ich zaufania. A bez zaufania nie ma mowy
o dobrym dzia³aniu rady rodziców.

TRYB PRACY RADY RODZICÓW

W tej czêœci regulaminu nale¿y okreœliæ szczegó³owo zasady pracy
rady – g³ównie po to, aby wszyscy rodzice (nie tylko cz³onkowie rady),
nauczyciele i dyrekcja szko³y wiedzieli, jak pracuje rada. Im wiêcej
jawnoœci, przejrzystoœci w dzia³aniach rady – tym lepiej.

Warto w regulaminie okreœliæ, ile osób bêdzie w prezydium, jakie te
osoby bêd¹ pe³niæ funkcje (np. przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹-
cy, skarbnik i sekretarz) i jakie bêd¹ mieæ kompetencje.

Jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji dotycz¹cych sposobu pracy rady jest
okreœlenie, jakie kompetencje bêdzie mia³o prezydium, a które decy-
zje bêd¹ podejmowane na spotkaniach plenarnych. Warto wiêc okre-
œliæ:
· jak czêsto odbywaj¹ siê zebrania plenarne rady,
· kto je mo¿e zwo³ywaæ,
· ilu cz³onków liczy prezydium, jakie pe³ni¹ funkcje (np. przewod-

nicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy, skarbnik), jakie s¹ zadania ka¿dego
z nich,

· jak czêsto spotyka siê prezydium,
· jakie decyzje prezydium mo¿e podejmowaæ samodzielnie,
· jakie decyzje stanowi¹ wy³¹czn¹ kompetencjê ca³ej rady rodzi-

ców,
· ilu cz³onków liczy komisja rewizyjna (lub inny organ kontrolny

rady),
· jakie s¹ zasady prowadzenia kontroli przez komisjê rewizyjn¹,
· jakie s¹ zasady udzia³u w spotkaniach rady rodziców przedstawi-

cieli dyrekcji, rady pedagogicznej i samorz¹du uczniowskiego.

W kszta³towaniu swojego trybu pracy rada rodziców ma w³aœciwie
pe³n¹ dowolnoœæ. Istnieje tutaj w³aœciwie tylko jedno ograniczenie:
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ustawowe kompetencje rady rodziców musz¹ byæ realizowane na spo-
tkaniach plenarnych rady. W tym wzglêdzie nie mo¿e ca³ej rady za-
st¹piæ prezydium.

Mówi¹c o opisywaniu trybu pracy, warto jeszcze raz powróciæ do za-
sady, o której pisa³em wczeœniej – ¿e nale¿y wystrzegaæ siê takich
zapisów, które utrudniaj¹, a czasem wrêcz parali¿uj¹ dzia³ania rady.
Oto przyk³ady takich niepraktycznych rozwi¹zañ (wszystkie s¹, nie-
stety, wziête z ¿ycia):
· rada spotyka siê na spotkaniach plenarnych przynajmniej raz

w miesi¹cu – to jest zapis nierealny, bowiem zwykle jest tak, ¿e
aktywnoœæ rodziców zmniejsza siê wraz z up³ywem czasu, a poza
tym: czy rzeczywiœcie istnieje potrzeba tak czêstych spotkañ ca³ej
rady?

· posiedzenia plenarne rady mo¿e zwo³ywaæ przewodnicz¹cy rady –
to tak¿e jest niepraktyczne rozwi¹zanie, poniewa¿ w losowych
przypadkach mo¿e siê okazaæ, ¿e nie bêdzie mo¿liwoœci zwo³ania
zebrania;

· w zebraniach rady mog¹ uczestniczyæ tylko cz³onkowie rady wy-
brani przez rodziców w klasach – taki zapis powoduje, ¿e w ¿ad-
nej sprawie rada nie bêdzie mog³a goœciæ – z formalnego punktu
widzenia – ani dyrektora szko³a, ani innych rodziców – czy to
dobre rozwi¹zanie? po co taki zapis? gdzie tutaj transparentnoœæ
dzia³añ rady rodziców?

TRYB WYBORÓW DO RAD ODDZIA£OWYCH (KLASOWYCH)

Jak ju¿ wczeœniej pisaliœmy, wybory rad klasowych odbywaj¹ siê taj-
nie, na pierwszym zebraniu w roku szkolnym i przy za³o¿eniu, ¿e
rodzic jednego ucznia dysponuje jednym g³osem. To wszystko, co
o powo³ywaniu rad klasowych mówi ustawa. Jeœli chcemy bardziej
szczegó³owo okreœliæ tryb tych wyborów – mo¿emy to zrobiæ w³aœnie
w regulaminie rady rodziców. Co mo¿emy okreœliæ? Na przyk³ad:
· kto mo¿e zg³aszaæ kandydatów do rad,
· jak przebiega g³osowanie,



RODZICE W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA OSIEDLU 31

· kto liczy g³osy,
· ile trzeba otrzymaæ g³osów, aby zostaæ wybranym.

ZASADY WYDATKOWANIA FUNDUSZY

To jedna z najwa¿niejszych czêœci regulaminu rady rodziców. Okre-
œlamy w niej przede wszystkim:
· Ÿród³a funduszy rady rodziców (o tym w dalszej czêœci poradnika),
· sposób planowania wydatków (najczêœciej okreœla siê je w preli-

minarzu, który jest przyjmowany jako odrêbna uchwa³a),
· kto mo¿e wnioskowaæ o dokonanie wydatku,
· kto decyduje o wydatkowaniu œrodków.

Najwiêcej uwagi warto poœwiêciæ oczywiœcie ostatniemu zagadnie-
niu. Podkreœlaliœmy ju¿ niejednokrotnie, ¿e generalnie istnieje du¿y
problem z aktywnoœci¹ rodziców, tak¿e tych, który zostali wybrani
(dali siê wybraæ) do rady rodziców. Bardzo czêsto jest tak, ¿e rada
rodziców spotka siê w pe³nym sk³adzie tylko raz – na pocz¹tku roku,
a potem jest coraz gorzej. Musimy mieæ tego œwiadomoœæ i okreœliæ
takie zasady decydowania o wydatkowaniu funduszy rady, które nie
spowoduj¹, ¿e bêdziemy zak³adnikami tych, którzy na spotkaniach
rady nie s¹ obecni, a w praktyce nie bêdziemy mogli podj¹æ jakiejkol-
wiek decyzji.

Dlatego zachêcamy, aby nie okreœlaæ, ¿e decyzje o wydatkowaniu œrod-
ków rady podejmuje ca³a rada rodziców. Nie musi tak byæ! Lepiej
tak¹ kompetencjê scedowaæ na prezydium rady, które z zasady po-
winno byæ du¿o bardziej mobilne. Oczywiœcie, jeœli rada sobie tego
¿yczy, mo¿na wprowadziæ pewne zabezpieczenia, które sprawi¹, ¿e
z pieniêdzmi rady rodziców nic z³ego siê nie stanie. Oto kilka przy-
k³adów:
· prezydium mo¿e decydowaæ o wydatkach tylko w granicach sum

okreœlonych w preliminarzu (plus 10%),
· o wydatkach do 500 z³ mo¿e decydowaæ sam przewodnicz¹cy rady,

do 1000 z³ – prezydium rady, a powy¿ej 1000 z³ – ca³a rada,
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· o ka¿dym wydatku musi byæ informowana ca³a rada drog¹ e-ma-
ilow¹,

· informacja o wydatkach rady rodziców musi siê pojawiaæ nie-
zw³ocznie na tablicy rady rodziców.

ELEMENTY DODATKOWE W REGULAMINIE

Oprócz elementów obowi¹zkowych bardzo czêsto w regulaminach
rady rodziców zapisuje siê inne informacje:
· tzw. s³owniczek, czyli definicje pojêæ u¿ytych w regulaminie,
· ogólne cele dzia³ania rady rodziców,
· kompetencje rady rodziców (wypisane z ustaw).

Wprawdzie te elementy znacznie zwiêkszaj¹ objêtoœæ regulaminu rady
rodziców, jednak ich zawarcie warto pochwaliæ, bowiem dziêki temu
regulamin rady staje siê dokumentem, w którym ka¿dy rodzic w jed-
nym miejscu znajdzie wszystkie najwa¿niejsze przepisy. Nie musi wiêc
zagl¹daæ do ustaw, aby poznaæ na przyk³ad kompetencje rady.

Regulamin rady rodziców przyjmowany jest raz – na pocz¹tku roku
szkolnego. I wcale nie musi byæ uchwalany corocznie. Jeœli jest do-
bry, jeœli sprawdza siê w dzia³aniu rady rodziców, to po co go zmie-
niaæ?

WA¯NE

SprawdŸ, korzystaj¹c z zamieszczonych dalej przyk³adów, czy re-
gulamin Twojej rady rodziców zawiera wszystkie niezbêdne elemen-
ty, a tak¿e czy nie ma w nim zapisów, które mog¹ przeszkadzaæ
w sprawnym dzia³aniu rady.
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DOKUMENTY,
PISMA

RADY RODZICÓW
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UCHWA£Y RADY RODZICÓW

Ka¿da rada rodziców doœæ czêsto podejmuje rozmaite decyzje. W³a-
œciwie wszystkie decyzje rady powinny mieæ formê uchwa³y, a na
pewno te, których podjêcie wynika bezpoœrednio z ustawowych kom-
petencji rady. Tak wiêc w ci¹gu roku rada podejmie uchwa³y m.in.
w sprawie:
· przyjêcia regulaminu rady rodziców,
· wyboru w³adz rady rodziców,
· przyjêcia preliminarza na dany rok szkolny,
· w sprawie stroju jednolitego (tzw. mundurków),
· w sprawie dobrowolnych sk³adek na radê rodziców,
· w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szko³y.

Ka¿da uchwa³a podejmowana prze radê rodziców sk³ada siê zazwy-
czaj z kilku sta³ych elementów:
· nag³ówka, który zawiera numer uchwa³y, jej datê i tytu³,
· wprowadzenia, które zawiera przywo³anie podstawy przyjêcia

uchwa³y (mo¿e to byæ odwo³anie do regulaminu rady rodziców
albo bezpoœrednio do ustawy o systemie oœwiaty),

· treœci, a wiêc czêœci zasadniczej uchwa³y,
· podpisu przewodnicz¹cego rady, który potwierdza swoim podpi-

sem przyjêcie uchwa³y przez radê rodziców (ciekawostka: prze-
wodnicz¹cy sk³ada swój podpis w imieniu rady jako jej szef - na-
wet wtedy, gdy sam g³osowa³ przeciwko tej uchwale).

Warto zwróciæ uwagê na u¿yte powy¿ej s³owo „zazwyczaj”, gdy¿ tak
zwyczajowo skonstruowane s¹ uchwa³y. Jednak naprawdê nic siê nie
stanie, jeœli zabraknie np. odwo³ania do ustawy albo w podpisie bê-
dzie „rada rodziców”. Do formy dokumentów rady nale¿y podcho-
dziæ z rozs¹dkiem – nie mo¿emy staæ siê niewolnikami formalnoœci!

Na kolejnych stronach znajduj¹ siê przyk³ady uchwa³ rady rodziców.
Oczywiœcie mo¿na je potraktowaæ jako wzorzec do wykorzystania
w pracy swojej rady. W dalszej czêœci przedstawione zosta³y tak¿e
przyk³ady kilku ró¿nych pism rady rodziców.
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Uchwa³a nr 1/2011 Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

z dnia 15 wrzeœnia 2011 r.
w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

1. Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.)

Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(-) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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UCHWA£A NR 2/2011 RADY RODZICÓW
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W RADOSNEJ WÓLCE

z dnia 15 wrzeœnia 2011 r.
w sprawie okreœlenia liczebnoœci i wyboru sk³adu

Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Rady Rodziców Szko³y Podstawowej
nr 1 w Radosnej Wólce:

1. Rada okreœla w nastêpuj¹cy sposób liczebnoœæ organów Rady Ro-
dziców:
– w sk³ad Prezydium Rady wchodz¹: przewodnicz¹cy, wiceprzewod-

nicz¹cy, sekretarz oraz skarbnik,
– w sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹: przewodnicz¹cy i dwóch

cz³onków.

2. Rada wybiera Prezydium Rady w sk³adzie:
– Jan Kowalski – przewodnicz¹cy Rady
– Anna Nowak – wiceprzewodnicz¹cy
– Katarzyna Literat – sekretarz
– Adam Z³otnicki – skarbnik.

3. Rada wybiera Komisjê Rewizyjn¹ Rady w sk³adzie:
– W³odzimierz Skarbek – przewodnicz¹cy Komisji
– Katarzyna Skrupulatna – cz³onek Komisji
– Marzena Wnikliwa – cz³onek Komisji.

4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(-) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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Uchwa³a nr 3
Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1

w Radosnej Wólce
w sprawie sk³adek na Radê Rodziców

1. Rada Rodziców uchwala propozycjê dobrowolnej sk³adki na Radê
Rodziców w roku szkolnym 2011/2012 w minimalnej wysokoœci 6 z³
miesiêcznie.

2. Sk³adka mo¿e byæ op³acana miesiêcznie, kwartalnie, semestralnie
lub za ca³y rok.

3. Gdy w Szkole uczy siê wiêcej ni¿ jedno dziecko, minimalna
sk³adka za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% zwyk³ej sk³adki.

4. Sk³adki nale¿y wp³acaæ w ksiêgowoœci Szko³y.

5. Fundusze zebrane w roku szkolnym 2011/2012 zostan¹ przezna-
czone w pierwszej kolejnoœci na:
– dokoñczenie modernizacji pracowni chemicznej,
– sfinansowanie kosztów zabawy karnawa³owej dla wszystkich klas,
– dofinansowanie udzia³u w „zielonej szkole” uczniów z najubo¿-

szych rodzin.

Przewodnicz¹cy
Rady Rodziców

Radosna Wólka, 15 wrzeœnia 2011 r.



RODZICE W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA OSIEDLU38

UCHWA£A NR 4/2011
RADY RODZICÓW

z 10 paŸdziernika 2011 r.
w sprawie dzia³ania na terenie Szko³y harcerstwa

Rada Rodziców w dniu 20 wrzeœnia 2011 r. otrzyma³a od Dyrekcji
Szko³y proœbê o zaopiniowanie mo¿liwoœci dzia³ania na terenie

naszej Szko³y jednostek ZHP.

W zwi¹zku z tym Rada Rodziców wyra¿a pozytywn¹ opiniê, licz¹c,
¿e dzia³anie na ternie szko³y dru¿yn harcerskich przyniesienie

korzyœci Szkole i dzieciom.

Jednoczeœnie Rada Rodziców zwraca siê do Dyrekcji Szko³y
oraz Grona Pedagogicznego o udzielenie pomocy

powstaj¹cym dru¿ynom harcerskim.

Rada Rodziców
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Uchwa³a nr 5/2011 Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie obowi¹zku noszenia przez uczniów na terenie szko³y

jednolitego stroju

§ 1
Rada Rodziców informuje, ¿e w ankiecie przeprowadzonej wœród ro-
dziców podczas zebrañ w paŸdzierniku br. uzyskano nastêpuj¹ce wyni-
ki:
– za zniesieniem obowi¹zku noszenia „mundurków”: 89% g³osów
– przeciwko: 11% g³osów.

§ 2
W zwi¹zku z uzyskaniem powy¿szych wyników Rada Rodziców, bio-
r¹c pod uwagê stanowisko samorz¹du uczniowskiego, wnioskuje o znie-
sienie obowi¹zku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce.

Przewodnicz¹cy Rady Rodziców



RODZICE W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA OSIEDLU40

UCHWA£A RADY RODZICÓW
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W RADOSNEJ WÓLCE

NUMER 6 Z DNIA 3 LISTOPADA 2011 R.
W SPRAWIE WYKORZYSTANIA POMIESZCZEÑ SZKOLNYCH

Rada Rodziców, po zasiêgniêciu opinii rad klasowych, wnioskuje do
Dyrekcji Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce o zmianê prze-
znaczenia pomieszczeñ szkolnych – tzw. „magazynków”.

Rada rodziców wnioskuje o wyremontowanie tych pomieszczeñ i udo-
stêpnienie ich na potrzeby dzia³aj¹cych w Szkole organizacji, czyli dru-
¿yny harcerskiej oraz stowarzyszenia „M³ody geniusz”.

(-) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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REGULAMIN
Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1

w Radosnej Wólce

Rozdzia³ I
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:

1) Szkole – nale¿y przez to rozumieæ Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Ra-
dosnej Wólce,

2) Statucie – nale¿y przez to rozumieæ Statut Szko³y,
3) Dyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ Dyrektora Szko³y,
4) Radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Rodziców Szko³y,
5) radzie klasowej – nale¿y przez to rozumieæ radê wybieran¹ przez

rodziców uczniów poszczególnych oddzia³ów szkolnych,
6) Przewodnicz¹cym, wiceprzewodnicz¹cym, sekretarzu, skarbniku

– nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio osoby pe³ni¹ce te funk-
cje w Radzie,

7) Prezydium – nale¿y przez to rozumieæ Prezydium Rady,
8) Komisji Rewizyjnej – nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewi-

zyjn¹ Rady.

§ 2
1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodzi-

ców uczniów Szko³y przez podejmowanie dzia³añ, jako organu Szko-
³y, wynikaj¹cych z przepisów prawa, statutu oraz niniejszego regu-
laminu.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególnoœci przez:
1) pobudzanie aktywnoœci i organizowanie ró¿norodnych form dzia-

³alnoœci na rzecz rozwoju Szko³y,
2) wyra¿anie opinii i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom

Szko³y, organowi prowadz¹cemu i organowi sprawuj¹cemu nad-
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zór pedagogiczny stanowisk i wniosków w sprawach zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ Szko³y,

3) finansowe i organizacyjne wspieranie dzia³alnoœci Szko³y,
4) wspieranie dzia³alnoœci samorz¹du uczniowskiego,
5) wspó³pracê z Dyrektorem i nauczycielami Szko³y w celu popra-

wy jakoœci jej pracy.

Rozdzia³ II
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnêtrznych

§ 3
1. W sk³ad Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych

wybranym przez zebranie rodziców uczniów ka¿dej klasy w tajnych
wyborach. Wybór nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

2. W przypadku wygaœniêcia mandatu cz³onka Rady przeprowadza siê
wybory uzupe³niaj¹ce.

3. Sprawy zwi¹zane z procedur¹ wyborcz¹ rozstrzyga zebranie rodzi-
ców uczniów danej klasy.

§ 4
1. Rada wybiera w g³osowaniu jawnym:

– Prezydium Rady,
– Komisjê Rewizyjn¹ Rady.

2. W sk³ad Prezydium, którego liczebnoœæ okreœla w uchwale Rada,
wchodz¹: przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy, sekretarz i skarb-
nik.

3. W sk³ad Komisji Rewizyjnej, której liczebnoœæ okreœla w uchwale
Rada, wchodz¹: przewodnicz¹cy oraz 1-3 cz³onków.

§ 5
1. Rada dzia³a na zebraniach plenarnych oraz przez organy wewnêtrzne.
2. Zebrania Rady zwo³uje siê co najmniej 3 razy w roku szkolnym,

przy czym w ka¿dym semestrze musi siê odbyæ przynajmniej jedno
spotkanie Rady.
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3. Zebranie Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy b¹dŸ
na pisemny wniosek poszczególnych rad klasowych lub Dyrektora.

4. Uchwa³y Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i rad klasowych po-
dejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów obecnych cz³onków,
w g³osowaniu jawnym.

5. W zebraniach Rady, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ
udzia³ z g³osem doradczym zaproszone osoby, w szczególnoœci: Dy-
rektor, pedagog szkolny i nauczyciele.

Rozdzia³ III
Kompetencje i zasady dzia³ania Rady

oraz jej organów wewnêtrznych

§ 6
1. Rada jest spo³ecznym organem Szko³y, który reprezentuje ogó³ ro-

dziców uczniów Szko³y.
2. Do kompetencji Rady nale¿y w szczególnoœci:

1) wystêpowanie we wszystkich sprawach dotycz¹cych Szko³y do
Dyrektora oraz pozosta³ych organów Szko³y, a tak¿e do organu
prowadz¹cego i organu sprawuj¹cego nadzór nad Szko³¹,

2) uchwalanie w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ programu wy-
chowawczego Szko³y i programu profilaktyki,

3) opiniowanie projektu planu finansowego sk³adanego przez Dy-
rektora,

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnoœci
kszta³cenia lub wychowania,

5) opiniowanie mo¿liwoœci podjêcia w Szkole dzia³alnoœci przez
stowarzyszenie lub inn¹ organizacjê, w szczególnoœci organiza-
cjê harcersk¹,

6) wystêpowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obo-
wi¹zku noszenia przez uczniów na terenie Szko³y stroju jedno-
litego oraz udzia³ w okreœlaniu jego wzoru,

7) wystêpowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczy-
cieli,
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8) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szko³y, komisji oraz
innych cia³, w których przepisy przewiduj¹ udzia³ przedstawi-
cieli rodziców uczniów Szko³y,

9) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
10) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zba-

daniu sprawozdania przez Komisjê Rewizyjn¹ i przedstawieniu
przez ni¹ opinii w tej sprawie,

11) uchwalanie propozycji wysokoœci sk³adek rodziców Szko³y.

§ 7
1. Do podstawowych zadañ Prezydium nale¿y:

1) bie¿¹ce kierowanie pracami Rady w okresie miêdzy zebraniami,
w tym gospodark¹ finansow¹ Rady,

2) realizacja preliminarza Rady,
3) wykonywanie uchwa³ Rady,

2. Prezydium reprezentuje Radê i ogó³ rodziców uczniów szko³y wo-
bec Dyrektora, nauczycieli, samorz¹du uczniowskiego oraz na ze-
wn¹trz.

§ 8
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawuj¹cym kontrolê nad dzia-

³alnoœci¹ Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej nale¿y w szczególnoœci:

1) bie¿¹ce kontrolowanie finansowej Prezydium,
2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikaj¹cych

z przeprowadzonych kontroli,
3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4) wykonywanie innych zadañ kontrolnych zleconych przez Radê.

§ 9
1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodnicz¹cy, a w razie jego

nieobecnoœci wiceprzewodnicz¹cy.
2. Cz³onkowie Prezydium wykonuj¹ swoj¹ pracê spo³ecznie.
3. W przypadku wygaœniêcia mandatu cz³onka Prezydium, Rada prze-

prowadza wybory uzupe³niaj¹ce na zwolnione miejsce.
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§ 10
1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentuj¹ swoje zebrania

i podejmowane podczas zebrañ czynnoœci w formie protoko³u.
2. Protokó³ podpisuje osoba protoko³uj¹ca zebranie oraz przewodni-

cz¹cy obrad.

§ 11
1. Rada klasowa reprezentuje ogó³ rodziców uczniów oddzia³u szkol-

nego wobec Dyrektora i innych organów Szko³y.
2. Do zadañ rady klasowej nale¿y w szczególnoœci:

1) realizowanie celów Rady na terenie danej klasy,
2) prezentowanie opinii i wniosków formu³owanych przez rodziców

uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,
3) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi pracy Szko³y do Rady.

3. Pracami rady klasowej kieruje jej przewodnicz¹cy, a w razie jego
nieobecnoœci inny cz³onek rady klasowej.

Rozdzia³ IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

§ 12
1. G³ówne Ÿród³a funduszy Rady to: dobrowolne sk³adki rodziców,

a tak¿e darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z in-
nych Ÿróde³.

2. Fundusze Rady mog¹ byæ wydatkowane na wspieranie celów statu-
towych Szko³y.

3. Wnioski o przyznanie œrodków z funduszu Rady mog¹ sk³adaæ:
1) Dyrektor,
2) nauczyciele,
3) pedagog szkolny,
4) kierownik œwietlicy,
5) rady klasowe,
6) cz³onkowie Rady,
7) samorz¹d uczniowski.
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§ 13
1. Podstaw¹ dzia³alnoœci finansowej Rady jest roczny preliminarz. Za

jego realizacjê odpowiada Prezydium.
2. W dzia³alnoœci finansowej Rady obowi¹zuj¹ zasady celowego

i oszczêdnego gospodarowania zgromadzonymi œrodkami.

Rozdzia³ V
Zmiany Regulaminu i przepisy koñcowe

§ 14
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze
uchwa³y.

§ 15
Zmiana Regulaminu odbywa siê w trybie i na zasadach w³aœciwych dla
jego uchwalenia.
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Regulamin
Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1

w Radosnej Wólce

1. Celem Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce
jest reprezentowanie rodziców uczniów Szko³y.

2. W sk³ad Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad
klasowych, które s¹ wybierane w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêk-
szoœci¹ g³osów. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców nastêpu-
je zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym.

3. Zebrania Rady Rodziców odbywaj¹ siê co najmniej 3 razy w roku
szkolnym. Zebranie Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy lub inny cz³o-
nek Prezydium.

4. Na zebrania Rady Rodziców zapraszana jest Dyrekcja Szko³y, a mog¹
w nich uczestniczyæ tak¿e wszystkie osoby zainteresowane jej prac¹.

5. Rada Rodziców wybiera 5-osobowe Prezydium oraz 3-osobow¹
Komisjê Rewizyjn¹.

6. Prezydium kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Rady Rodziców i reprezen-
tuje j¹ w relacjach zewnêtrznych.

7. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoœæ finansow¹ Rady Rodzi-
ców.

8. Cz³onkowie Rady Rodziców wykonuj¹ swoje zadania nieodp³atnie.

9. G³ównymi Ÿród³ami funduszy Rady Rodziców s¹ dobrowolne sk³adki
rodziców oraz darowizny.
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10. Z wnioskami dot. wydatkowania œrodków zgromadzonych przez
Radê Rodziców mog¹ wystêpowaæ: Dyrektor Szko³y i nauczycie-
le, rady klasowe, samorz¹d uczniowski, a tak¿e rodzice.

11. O wydatkowaniu œrodków Rady Rodziców decyduj¹:
– do 200 z³ – Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
– do 1000 z³ – Prezydium Rady Rodziców
– powy¿ej 1000 z³ – ca³a Rada Rodziców.

12. Wszystkie uchwa³y Rady Rodziców, w tym dotycz¹ce zmiany ni-
niejszego regulaminu, s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³o-
sów, w g³osowaniu jawnym.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydu-
je Rada Rodziców.
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REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W RADOSNEJ WÓLCE

1. Celem Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wól-
ce jest reprezentowanie rodziców uczniów Szko³y.

2. Wybór przedstawicieli klas do Rady nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, w g³osowaniu jawnym.

3. Rada wybiera Przewodnicz¹cego, który kieruje Rad¹ i j¹ reprezen-
tuje, oraz 3-osobow¹ Komisjê Rewizyjn¹.

4. Zebrania Rady odbywaj¹ siê co najmniej 3 razy w roku. Zebranie
Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy lub ka¿dy inny jej cz³onek.

5. Zebrania Rady s¹ otwarte dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców.

6. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoœæ finansow¹ Rady.

7. G³ównymi Ÿród³ami funduszy Rady s¹ dobrowolne sk³adki rodzi-
ców oraz darowizny.

8. Z wnioskami dot. wydatkowania œrodków zgromadzonych przez
Radê mog¹ wystêpowaæ: Dyrektor Szko³y i nauczyciele, rady kla-
sowe, samorz¹d uczniowski, a tak¿e rodzice.

9. O wydatkowaniu œrodków Rady decyduj¹ Przewodnicz¹cy (do 500
z³) lub ca³a Rada, na wniosek dyrekcji, nauczycieli, samorz¹du
uczniowskiego  lub rodziców.

10. Wszystkie uchwa³y Rady s¹ podejmowane jawnie, zwyk³¹ wiêk-
szoœci¹ g³osów.
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RADA RODZICÓW
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W RADOSNEJ WÓLCE

Radosna Wólka, 5 wrzeœnia 2011 r.

Szanowny Pan
Eugeniusz W³asny
Wójt Gminy Radosna Wólka

Szanowny Panie Wójcie!

Rada Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce zwraca siê z proœb¹
o wyró¿nienie nagrod¹ Wójta Gminy Radosna Wólka z okazji Dnia Edukacji
Narodowej nauczycielki naszej szko³y Pani Katarzyny M¹drej.

Pani Katarzyna M¹dra jest nauczycielem historii w naszej szkole od 8 lat. W tym
czasie da³a siê poznaæ jako osoba niezwykle kreatywna, o rozleg³ej wiedzy, któr¹
w sposób ciekawy potrafi przekazaæ uczniom. Dziêki swoim wysokim kompeten-
cjom pedagogicznym, otwartemu sposobowi kontaktów z m³odzie¿¹, wysokiemu
poczuciu misji nauczycielskiej, zyska³a autorytet wœród uczniów, jest tak¿e powa-
¿ana prze innych nauczycieli oraz rodziców.

Niniejszy wniosek zosta³ przyjêty jednog³oœnie przez ca³¹ Radê Rodziców, na
zgodny wniosek wszystkich rad oddzia³owych klas, w których uczy Pani Katarzy-
na M¹dra.

Liczymy bardzo, ¿e to wyró¿nienie bêdzie oznak¹ docenienia jej dotychczasowej
dzia³alnoœci pedagogicznej, a tak¿e motywacj¹ do dalszej pracy.

Z wyrazami szacunku

Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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RADA RODZICÓW
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W RADOSNEJ WÓLCE

Radosna Wólka, 5 wrzeœnia 2011 r.

Zarz¹d Powiatowy Dróg
z siedzib¹ w Wólkowicach

W imieniu Rady rodziców Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce zwracam
siê z wnioskiem o instalacjê przy przejœciu dla pieszych przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Radosnej Wólce sygnalizacji œwietlnej b¹dŸ – alternatywnie – zastosowa-
nie innych zabezpieczeñ, takich jak np. wysepka lub próg spowalniaj¹cy. Jest to
niezbêdne dla zapewnienia bezpieczeñstwa uczniom naszej Szko³y, których znaczna
czêœæ zmuszona jest przechodziæ przez ulicê w drodze do i ze szko³y.

Znaczenie ma tak¿e fakt, ¿e w nasza placówka jest szko³¹ integracyjn¹. Zatem
koniecznoœæ zastosowania sygnalizacji dla pieszych we wskazanym miejscu uza-
sadnia udzia³ osób niepe³nosprawnych oraz dzieci wœród pieszych, co wyczerpuje
przes³anki opisane w pkt. 6.2.8 za³¹cznika nr 3 do Rozporz¹dzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicz-
nych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Istniej¹ce obecnie zabezpieczenie (wy³¹cznie znak przejœcia dla pieszych) jest
dalece niewystarczaj¹ce. Bardzo proszê o potraktowanie sprawy jako prioryteto-
wej.

Z powa¿aniem

Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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RADA RODZICÓW
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W RADOSNEJ WÓLCE

zaprasza

Szanownego Pana Wojciecha Szczodrego
Prezesa „GOLDSMILE” sp. z o.o.

w dniu 20 grudnia 2011 r. o godz. 18.00
na

spotkanie wigilijne
dla grona pedagogicznego, rodziców

oraz przyjació³ naszej szko³y

Liczymy na Pana obecnoœæ, maj¹c nadziejê,
¿e bêdziemy mogli osobiœcie wyraziæ wdziêcznoœæ

za pomoc okazywan¹ naszej szkole.

Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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RADY RODZICÓW
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FORMALNOŒCI ZWI¥ZANE
Z FINANSAMI RADY RODZICÓW

Rozpoczêcie pracy przez radê rodziców wymaga znajomoœci podsta-
wowych informacji dotycz¹cych spraw formalnych, zwi¹zanych przede
wszystkim z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ finansow¹.

Od razu musimy uprzedziæ, ¿e jest to materia trudna i, niestety, nie-
jednoznaczna. Postaram siê wiêc precyzyjnie omówiæ te zagadnienia,
z którymi s¹ najwiêksze problemy.

CZYM JEST RADA RODZICÓW

Wiêkszoœæ problemów dotycz¹cych formalnoœci zwi¹zana jest z tym,
¿e nie bardzo wiadomo, czym w³aœciwie jest rada rodziców. Wiado-
mo na pewno, ¿e jest organem szko³y, nie ma osobowoœci prawnej
i nie jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ (to skutkuje tym, ¿e ani osoby fi-
zyczne, ani osoby prawne nie mogê odliczyæ sobie od podatku daro-
wizn przekazywanych na radê rodziców).

Kluczem do rozwi¹zania tego problemu jest pogl¹d wyra¿ony przez
Naczelny S¹d Administracyjny w orzeczeniu z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.
(sygn. akt I SA 943/00), ¿e:

rada rodziców jest organem spo³ecznym reprezentuj¹cym rodziców
uczniów (przedszkolaków), ale tylko wewn¹trz systemu oœwiaty,
powo³anym przepisem art. 53 ustawy o systemie oœwiaty.

Zatem, mówi¹c najproœciej: rada rodziców, jako wewnêtrzny organ
szko³y, nie mo¿e samodzielnie wystêpowaæ w obrocie prawnym, nie
ma osobowoœci prawnej i nie jest odrêbn¹ od szko³y jednostk¹ organi-
zacyjn¹.
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ZATRUDNIANIE

Rada rodziców mo¿e zatrudniæ pracownika, np. ksiêgowego na umo-
wê zlecenie. W tym wypadku ci¹¿¹ na radzie rodziców obowi¹zki
takie, jak na ka¿dym innym podmiocie zawieraj¹cym tak¹ umowê,
tzn. nale¿y odprowadziæ do urzêdu skarbowego zaliczkê na podatek,
a tak¿e przelaæ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne (na konto ZUS).
W zwi¹zku z podpisan¹ umow¹ rada rodziców staje siê p³atnikiem
sk³adek ZUS, powinna wiêc uzyskaæ numer NIP.

KONTO BANKOWE

¯eby przelaæ sk³adkê do ZUS trzeba oczywiœcie mieæ konto w banku.
Zreszt¹ w ogóle warto je mieæ, poniewa¿ jest to du¿ym u³atwieniem.
Choæby dlatego, ¿e czêœæ rodziców z pewnoœci¹ ³atwiej i chêtniej bê-
dzie dokonywa³a wp³at na radê rodziców przelewem, a nie gotówk¹.

Okazuje siê, ¿e z tym równie¿ bywaj¹ problemy. Nie wszystkie banki
s¹ chêtne do zak³adania konta radom rodziców. Powód? Ci¹gle ten
sam – nie wiadomo, czym ta rada rodziców w³aœciwie jest. Jeœli jakiœ
bank w ogóle bierze pod uwagê za³o¿enie konta radzie, to najczêœciej
warunkiem jego otwarcia jest posiadanie numeru identyfikacyjnego
REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

REGON

Z informacji, które uzyskaliœmy z G³ównego Urzêdu Statystycznego,
wynika, ¿e rady rodziców nie wykazuj¹ cech podmiotów gospodarki
narodowej, zaœ rejestr REGON, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439
z póŸn. zm.) to krajowy rejestr urzêdowy podmiotów gospodarki na-
rodowej. Dlatego rady rodziców z zasady nie s¹ wpisywane przez
urzêdy statystyczne do rejestru REGON. Tak wiêc inne instytucje nie
powinny od nich wymagaæ numeru identyfikacyjnego REGON.
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Wynika z tego, ¿e rada rodziców nie ma obowi¹zku zg³aszania siê do
GUS w celu nadania numeru REGON, ale tak¿e nie otrzyma tego
numeru nawet wtedy, gdy z w³asnej woli zwróci siê o jego nadanie.
Mówi¹c krótko: nie jest mo¿liwe uzyskanie przez radê rodziców nu-
meru REGON!

NIP

Drugim numerem, który jest najczêœciej ¿¹dany przez banki do otwo-
rzenia konta radzie rodziców, jest numer NIP. Ale z tym te¿ s¹ proble-
my.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników, osoby fizycz-
ne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowo-
œci prawnej, które na podstawie odrêbnych ustaw s¹ podatnikami,
podlegaj¹ obowi¹zkowi ewidencyjnemu oraz otrzymuj¹ numery iden-
tyfikacji podatkowej (NIP). Obowi¹zkowi ewidencyjnemu podlegaj¹
równie¿ inne podmioty ni¿ wy¿ej wymienione, jeœli s¹ podatnikami
na podstawie odrêbnych przepisów, p³atnicy podatków oraz – to dla
nas wa¿ne! – p³atnicy sk³adek ubezpieczeniowych.

Zatem, o czym by³a ju¿ mowa, zatrudnienie kogoœ przez radê rodzi-
ców bêdzie okolicznoœci¹ powoduj¹c¹ koniecznoœæ wyst¹pienia do
urzêdu skarbowego o nadanie numeru NIP.

PROWADZENIE KSIÊGOWOŒCI

Du¿y strach wœród rad rodziców budzi groŸba prowadzenia rozbudo-
wanej ksiêgowoœci – niczym w dzia³alnoœci gospodarczej. Tu jednak
dobra wiadomoœæ – nie ma takiej koniecznoœci. Wynika to z informa-
cji, jak¹ otrzymaliœmy z Departamentu Rachunkowoœci Ministerstwa
Finansów:
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Departament Rachunkowoœci uprzejmie informuje, i¿ katalog pod-
miotów zobligowanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694
ze zm.) zosta³ okreœlony w art. 2 ust. 1 ustawy.

Rada rodziców jest organem powo³anym na podstawie art. 53 usta-
wy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) o systemie oœwiaty. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej
szko³y zgodnie z art. 54 ust. 8 rada rodziców mo¿e gromadziæ fun-
dusze z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz innych Ÿróde³. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców okreœla regulamin. Jednostk¹
organizacyjn¹ jest szko³a a dzia³alnoœæ prowadzona przez radê ro-
dziców mo¿e byæ jedynie w imieniu rodziców lub opiekunów i fi-
nansowana z ich dobrowolnych sk³adek.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, rada rodziców nie jest jednostk¹ zobli-
gowan¹ do stosowania ustawy o rachunkowoœci, a zatem – w opinii
Departamentu Rachunkowoœci – nie ma obowi¹zku prowadzenia
przez radê rodziców ewidencji ksiêgowej w oparciu o powy¿sz¹ usta-
wê. Jednak¿e dla przejrzystoœci finansów rady rodziców zasadnym
by³oby stosowanie ewidencji uproszczonej pozwalaj¹cej na rozli-
czenie zgromadzonych funduszy.

Nic dodaæ, nic uj¹æ – nie musimy na szczêœcie w radzie rodziców
prowadziæ ksiêgowoœci, ale – o czym ju¿ wspominaliœmy kilkakrot-
nie – powinniœmy zadbaæ o przejrzystoœæ dzia³añ rady rodziców, szcze-
gólnie w dziedzinie finansów.

DEKLARACJE PODATKOWE I PODATKI

Koniecznoœæ sk³adania deklaracji podatkowych i p³acenia podatków
to równie¿ jest coœ, co budzi obawy wielu rad rodziców (widaæ to
choæby po dyskusjach tocz¹cych siê w Internecie). Czy s³usznie? Szu-
kaj¹c rozwi¹zania tego problemu, warto oprzeæ siê na licznych ju¿
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interpretacjach wydanych przez izby skarbowe, np. Dyrektora Izby
Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-568/10/PST):

(…) rada rodziców utworzona przez rodziców uczniów, jako ich re-
prezentant (art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty), jest wy³¹cznie
wewnêtrznym organem szko³y (organem pomocniczym dyrektora szko-
³y) – art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty. Rada rodziców zatem,
bêd¹c spo³ecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym szko³y
(przedszkola), nie jest podmiotem gospodarki narodowej i nie mo¿e
samodzielnie wystêpowaæ w obrocie prawnym. Nie mo¿e wiêc byæ
uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
(…)
Reasumuj¹c zatem, rada rodziców nie jest podmiotem podatku do-
chodowego od osób prawnych, w zwi¹zku z tym nie ma obowi¹zku
sk³adania zeznañ CIT-8 (…).

oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-628/
10-2/AM), który stwierdza:

(…) Rada Rodziców jest wy³¹cznie wewnêtrznym organem w syste-
mie oœwiaty. Wnioskodawca, jako wewnêtrzny organ szko³y, nie mo¿e
samodzielnie wystêpowaæ w obrocie prawnym, nie ma bowiem oso-
bowoœci prawnej i nie jest samodzieln¹, odrêbn¹ od Szko³y jednostk¹
organizacyjn¹. Nie mo¿e wiêc byæ uznany za odrêbnego od Szko³y
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu
powo³anego wy¿ej art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.
(…)
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych zwalnia siê z podatku jednostki bud¿etowe. A zatem Szko³a,
przy której funkcjonuje Rada Rodziców bêd¹ca jednostk¹ bud¿e-
tow¹ realizuj¹c¹ zadania na podstawie swojego statutu, jest zwol-
niona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.
6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
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Na koniec bardzo wa¿na uwaga: owszem, rady rodziców nie musz¹
prowadziæ ksiêgowoœci, nie musz¹ p³aciæ podatków, nie musz¹ sk³a-
daæ zeznañ podatkowych. Jednak¿e nie oznacza to, ¿e w kwestiach
finansowych mog¹ robiæ, co chc¹. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w dzia³aniach
(zw³aszcza finansowych) rady rodziców niezbêdna jest transparent-
noœæ, ona bowiem buduje zaufanie rodziców, którzy p³ac¹ przecie¿
dobrowolne sk³adki.

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

¯RÓD£A FUNDUSZY RADY RODZICÓW

Podstawowym Ÿród³em funduszy rady rodziców (o którym wprost
mówi ustawa o systemie oœwiaty) s¹ dobrowolne sk³adki rodziców.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na kilka spraw:

Sk³adki rodziców s¹ dobrowolne – tak wynika z ustawy, a wiêc nie
mo¿na kazaæ rodzicom dokonywaæ wp³at, nie mo¿na ich tak¿e zmu-
siæ, aby wp³acili konkretn¹ kwotê. Mamy nadziejê, ¿e sceny z lat mi-
nionych, kiedy z powodu braku wp³aty na komitet rodzicielski stra-
szono dziecko, ¿e nie dostanie na koniec roku œwiadectwa, ju¿ odesz³y
w zapomnienie. Skoro nie ma tu przymusu, musimy zadbaæ, aby
g³ówn¹ motywacj¹ dla rodziców by³o poczucie, ¿e warto dokonaæ
wp³aty, ¿e bêdzie ona przeznaczona na wa¿ne, wspólne cele, a wiêc
w praktyce te pieni¹dze s¹ przeznaczone dla ich dziecka.

Mimo ¿e sk³adka jest dobrowolna, zachêcamy do okreœlania jej suge-
rowanej wysokoœci. To bardzo wa¿ne, aby rodzice mieli punkt odnie-
sienia, aby sami nie musieli zgadywaæ, jaka kwota bêdzie odpowied-
nia.

Warto podkreœlaæ, ¿e ka¿da kwota jest wa¿na – w ten sposób zachêca-
my do wp³aty osoby, które nie mog¹ lub nie chc¹ wp³aciæ sk³adki
w pe³nej wysokoœci.
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Warto ustalaæ dokonywanie wp³aty w sposób jak najbardziej dogodny
dla rodziców, a wiêc umo¿liwiæ wp³acanie w ratach, daæ mo¿liwoœæ
dokonania wp³aty przelewem na konto czy przelewem internetowym.

Dobrym, sprawdzonym pomys³em jest wprowadzenie wspó³zawod-
nictwa klas – która wp³aci najszybciej albo która wp³aci najwiêcej
w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrod¹ mo¿e byæ dofinansowa-
nie do wycieczek klasowych.

Doœæ czêsto sygnalizowanym problemem jest uchylanie siê od p³ace-
nia sk³adek na radê rodziców przez rodziców, którzy jednoczeœnie s¹
nauczycielami w szkole. Oczywiœcie, ¿e mog¹ oni (jak wszyscy inni
rodzice) nie p³aciæ sk³adek, gdy¿ s¹ one przecie¿ dobrowolne. Jednak
fakt bycia nauczycielem (a tak¿e emerytem, rencist¹, radnym, znajo-
mym pani dyrektor itd.) nie powinien byæ w ¿aden sposób podstaw¹
do automatycznego zwolnienia z op³acania sk³adek.

Oprócz sk³adek, mo¿na pozyskiwaæ œrodki dla rady rodziców tak¿e
z innych Ÿróde³. W szczególnoœci rodzice mog¹ prowadziæ akcje za-
robkowe, a tak¿e – korzystaj¹c ze swych znajomoœci – pozyskiwaæ
dla szko³y sponsorów.

WYDATKOWANIE FUNDUSZY RADY RODZICÓW

O tym, na co wydawaæ fundusze rady rodziców, w³aœciwie mo¿na
by³oby nie pisaæ w ogóle – przecie¿ ka¿da rada rodziców najlepiej
wie, co jest potrzebne uczniom, co jest potrzebne jej szkole. W zwi¹z-
ku z pojawiaj¹cymi siê czêsto w¹tpliwoœciami, warto podkreœliæ, ¿e
w³aœciwie nie ma ¿adnych ograniczeñ co do tego, na co mog¹ byæ
przeznaczone œrodki rady rodziców – mo¿na przyj¹æ, ¿e wystarczy,
aby wydatki by³y zgodne z zasadniczym celem dzia³ania rady rodzi-
ców, którym jest wspieranie szko³y w wykonywaniu jej obowi¹zków.
Dowodem niech bêdzie lista przyk³adowych wydatków rad rodziców
(uwaga: s¹ to wydatki autentyczne, dostosowane do lokalnych po-
trzeb, wiêc nie wszystkie musz¹ siê wydawaæ sensowne):
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· dofinansowanie dzieci, które nie mog¹ pojechaæ na zielon¹ szko-
³ê, poniewa¿ ich rodziców nie staæ na ten wydatek,

· zakup podrêczników dla dzieci z najubo¿szych rodzin,
· nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku,
· sfinansowanie pami¹tek dla uczniów koñcz¹cych szko³ê,
· zakup ksi¹¿ek – lektur do biblioteki szkolnej,
· sfinansowanie dodatkowej lekcji jêzyka angielskiego dla klasy

szóstej,
· zakup oprogramowania antywirusowego do pracowni informatycz-

nej,
· dofinansowanie wpisowego dla uczniów bior¹cych udzia³ w kon-

kursach przedmiotowych,
· wydrukowanie folderu reklamuj¹cego szko³ê,
· wyprodukowanie i powieszenie na œcianie szko³y banera reklamu-

j¹cego szko³ê,
· koszty transportu szkolnej dru¿yny siatkówki na rozgrywki po-

wiatowe,
· sfinansowanie paczek œwi¹tecznych dla uczniów klas 1-3,
· zakup zabawek do szkolnej „zerówki”,
· za³o¿enie kamer do monitoringu terenu szko³y,
· zatrudnienie instruktora prowadz¹cego kó³ko teatralne,
· dofinansowanie obozu dru¿yny harcerskiej dzia³aj¹cej na terenie

szko³y,
· wykonanie nowej tablicy upamiêtniaj¹cej bohatera szko³y,
· sfinansowanie nowego sztandaru szko³y,
· dofinansowanie comiesiêcznych koncertów muzycznych dla

uczniów,
· sfinansowanie wprowadzenia „elektronicznego dziennika”,
· dofinansowanie comiesiêcznych koncertów muzycznych dla

uczniów,
· wykupienie zajêæ edukacyjnych w muzeum.
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WA¯NE

Przyjrzyj siê preliminarzowi Twojej rady rodziców na bie¿¹cy rok.
Mo¿e dziêki zamieszczonym powy¿ej przyk³adom okreœlicie nowe
potrzeby, które warto uwzglêdniæ w preliminarzu?
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DZIA£ALNOŒÆ
RADY RODZICÓW
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PLANOWANIE PRACY RADY RODZICÓW

Wiele rad rodziców dzia³a bez planu pracy, a tematykê ich spotkañ
narzuca rok szkolny. We wrzeœniu rada spotyka siê, aby dokonaæ wy-
borów, w czerwcu, aby podsumowaæ rok swego dzia³ania, zw³aszcza
wydatkowanie pieniêdzy. W³aœciwie celem dzia³ania takiej rady jest
tylko zbieranie œrodków finansowych wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ
szko³y. Czêsto to dyrektor szko³y jest jedynym lub g³ównym inicjato-
rem spotkañ rady.

Mo¿na i tak, jednak prawdziwie autonomiczna rada rodziców powin-
na pracowaæ zgodnie z przyjêtym planem pracy na ca³y rok szkolny,
a celu swojego dzia³ania nie ograniczaæ do zebrania i wydania œrod-
ków finansowych oraz opiniowania tematów proponowanych przez
dyrektora szko³y.

W sk³ad rady rodziców wchodz¹ najczêœciej osoby pracuj¹ce i zajête.
Jeœli maj¹ poœwiêciæ swój czas dodatkowo na dzia³ania w szkole, musz¹
mieæ poczucie, ¿e robi¹ coœ naprawdê potrzebnego, wa¿nego i sen-
sownego. Samo zbieranie pieniêdzy z dobrowolnych wp³at czy opi-
niowanie tematów przedstawionych przez dyrektora szko³y nie jest
tak wa¿nym i twórczym zadaniem, aby mog³o do rady rodziców przy-
ci¹gn¹æ ludzi, którzy chc¹ zrobiæ dla szko³y coœ konkretnego, coœ –
w ich rozumieniu – naprawdê wa¿nego i potrzebnego. Nale¿y wiêc
zadbaæ o to, aby cel dzia³ania rady by³ szerszy, odpowiada³ na realne
potrzeby i by³ akceptowany przez rodziców.

Jednym z g³ównych hamulców, jakie w³¹czaj¹ siê u osoby doros³ej,
gdy proponujemy jej zaanga¿owanie w nowe dzia³ania, jest obawa
o zbyt du¿¹ iloœæ czasu, jak¹ jej to zajmie. Trudno siê dziwiæ – ludzie
lubi¹ wiedzieæ, ile czasu i w jakich terminach maj¹ poœwiêciæ dodat-
kowej dzia³alnoœci. Jest to wiêc kolejny argument przemawiaj¹cy za
tym, ¿e plan pracy rady rodziców jest potrzebny. Tylko jak siê zabraæ
za planowanie?



RODZICE W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA OSIEDLU 65

WA¯NE

Warto planowaæ dzia³ania rady rodziców, bo:
· ³atwiej osi¹gn¹æ cel, gdy jest on jasno okreœlony i znamy drogê do

niego,
· konkretny i realny cel motywuje do dzia³ania,
· je¿eli bêdziemy robili rzeczy wa¿ne i ciekawe, z roku na rok bê-

dzie nas (zaanga¿owanych rodziców) coraz wiêcej,
· maj¹c cel i plan dzia³ania, mo¿emy lepiej zarz¹dzaæ finansami

rady rodziców,
· na zaplanowane, a nie chaotyczne dzia³ania ³atwiej znaleŸæ spon-

sora,
· w ten sposób oszczêdzamy czas swój i innych.

ETAP I – IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

Plan pracy rady rodziców powinien odpowiadaæ na problemy, które
rodzice wspólnie uznaj¹ za wa¿ne. Na rozmowê o problemach warto
poœwiêciæ du¿o czasu podczas wrzeœniowego spotkania rady. Je¿eli
mamy rodziców aktywnych i otwartych, wystarczy szczera rozmowa
na temat tego, co ich w szkole niepokoi, co chcieliby w niej zmieniæ,
jaki problem szko³y lub œrodowiska lokalnego uwa¿aj¹ za najwa¿-
niejszy. Je¿eli jednak nasza rada jest organem ma³o z¿ytym, którego
cz³onkowie raczej biernie uczestnicz¹ w obradach, lepiej przeprowa-
dziæ kilka æwiczeñ w mniejszych grupach. Ka¿dy z zespo³ów mo¿na
poprosiæ o przedyskutowanie sytuacji szko³y pod k¹tem innego za-
gadnienia: wyniki nauczania, efekty wychowawcze, bezpieczeñstwo,
wspó³praca z nauczycielami, inwestycje itd. Mo¿na te¿ przygotowaæ
listê przyk³adowych problemów i poprosiæ ka¿dy zespó³ o dopisanie
do niej jeszcze dwóch, autentycznie zwi¹zanych z wasz¹ szko³¹, a po-
tem o wypunktowanie problemów (w skali od 1 do 10) – od najwa¿-
niejszego do najmniej wp³ywaj¹cego na ¿ycie szko³y.
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PROBLEMY NASZEJ SZKO£Y
(przyk³ad)

1. Agresja wœród uczniów.
2. Bardzo s³aba sytuacja materialna uczniów.
3. Bardzo zró¿nicowana sytuacja materialna uczniów (od bardzo

bogatych po bardzo ubogich).
4. Rodzice nie anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y.
5. Brak interesuj¹cych zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci.
6. Coraz mniej dzieci wyje¿d¿a na wycieczki szkolne.
7. Rodzice nie wp³acaj¹ dobrowolnej sk³adki na konto rady rodzi-

ców.
8. Nauczyciele nie potrafi¹/nie chc¹ wspó³pracowaæ z rodzicami.
9. Budynek szkolny nie zapewnia dzieciom bezpieczeñstwa.

W trakcie omawiania wniosków kolejnych zespo³ów wywi¹¿e siê
dyskusja, podczas której ju¿ bez skrêpowania rodzice wska¿¹ nie tyl-
ko kolejne problemy, ale te¿ pomys³y na ich rozwi¹zanie. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy problem, nawet bardzo wa¿ny z punktu
widzenia szko³y i rodziców, bêdzie dobrym g³ównym tematem do
dzia³ania dla rady rodziców, bo nie z ka¿dym problemem coœ kon-
kretnego rada rodziców mo¿e zrobiæ. A to dla niej mamy wypracowaæ
cele dzia³ania, a nie dla dyrektora czy grona pedagogicznego.

Przyk³ad: w szkole nie ma sto³ówki, w istniej¹cym budynku brakuje
miejsca i warunków do jej zorganizowania, a wokó³ szko³y nie ma
miejsca na ewentualn¹ rozbudowê. A wiêc bardzo wa¿ny problem,
ale nie do rozwi¹zania ani przez zebranie œrodków finansowych, ani
przez lobbowanie sprawy w mieœcie. Ale ju¿ w rozwi¹zywaniu pro-
blemów zwi¹zanych z poprawieniem bezpieczeñstwa w szkole, ze
zmian¹ nawyków ¿ywieniowych uczniów, z rozbudowaniem oferty
zajêæ pozalekcyjnych, zdobywaniem przez szko³ê imienia czy wspar-
ciem remontu szko³y rada rodziców mo¿e postawiæ przed sob¹ kon-
kretne zadania i osi¹gn¹æ istotne rezultaty.
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ETAP II – KONSTRUOWANIE CELÓW

Cele dzia³ania rady rodziców s¹ powi¹zane z kompetencjami, jakie
na rady rodziców nak³adaj¹ ustawy: o systemie oœwiaty oraz Karta
nauczyciela, a tak¿e statut szko³y.

WA¯NE

Czy pamiêtasz kompetencje rady rodziców?
Wypisz je bez zagl¹dania do poprzednich rozdzia³ów:
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Gdyby jednak jako cel dzia³ania na dany rok szkolny uznaæ wszystko
to, co zosta³o wymienione w powy¿szych dokumentach, trudno bê-
dzie okreœliæ, co naprawdê jest do zrobienia, co jest najwa¿niejsze, co
jest priorytetem.

Dlatego w³aœnie kolejnym etapem planowania musi byæ precyzyjne
okreœlenie g³ównego celu lub kilku najwa¿niejszych celów. Pewne
cele rady rodziców maj¹ charakter sta³y, rok w rok s¹ dla nas wa¿ne
(np. pozyskiwanie œrodków na dzia³ania rady, zapewnienie dzieciom
bezpiecznego pobytu w szkole, zwiêkszenie zaanga¿owania rodziców
w ¿ycie szko³y), inne s¹ wa¿ne tylko w konkretnym roku (wsparcie
dzia³añ szko³y w przygotowaniach do jubileuszu czy nadania imie-
nia). Do wytyczenia celów na dany rok szkolny bardzo pomocny bê-
dzie wynik dyskusji na temat problemów szko³y, o której wspomina-
liœmy wczeœniej.

Dobrze sformu³owany cel musi byæ konkretny, tzn. jednoznaczny, taki,
którego zrozumienie nie stanowi k³opotu nie tylko dla tych, którzy go
opracowywali, ale równie¿ dla ¿adnego innego rodzica.

Cel powinien mieæ równie¿ okreœlony czas realizacji. Zwykle cele
w planie pracy rady rodziców okreœlane s¹ na ca³y rok szkolny, wiêc
horyzont czasowy, nawet jeœli nie zostanie sprecyzowany, jest w do-
myœle znany. Jeœli jednak jakiœ cel ma byæ osi¹gniêty w krótszym
przedziale czasowym (do koñca pierwszego pó³rocza, do koñca wa-
kacji letnich), nale¿y to dok³adnie okreœliæ.

Dobrze sformu³owany cel powinien byæ mierzalny – a wiêc tak okre-
œlony, by mo¿na by³o bez problemu stwierdziæ, kiedy zostanie zreali-
zowany. Je¿eli cel sformu³ujemy w nastêpuj¹cy sposób: „Zwiêksze-
nie bezpieczeñstwa dzieci w szkole” – to tak naprawdê nie bêdziemy
wiedzieli, co bêdzie œwiadczy³o o osi¹gniêciu celu. Czy to, ¿e pojawi
siê 6 kamer monitoruj¹cych zachowania dzieci? Czy zbudowanie no-
wego ogrodzenia boiska? Cz przeszkolenie pracowników szko³y
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej? A mo¿e dopiero zre-
alizowanie ka¿dego z tych dzia³añ?
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Warto wiêc konkretniej sformu³owaæ cel. Oto przyk³ady dobrze spre-
cyzowanych celów:

CELE RADY RODZICÓW
(przyk³ady)

· Aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo dzieci w szkole, zostan¹ zaku-
pione kamery w takiej liczbie, aby ka¿dy hol, œwietlica oraz ca³y
teren boiska szkolnego by³ w zasiêgu monitoringu.

· Pozyskanie trzech nowych sponsorów wspieraj¹cych dzia³ania
rady rodziców.

· Pozyskanie œrodków finansowych i rzeczowych niezbêdnych do
wyremontowania sali multimedialnej i wyremontowanie jej
w czasie wakacji letnich 2012 r.

· Pomoc samorz¹dowi uczniowskiemu w przygotowaniu i wydru-
kowaniu do koñca roku przynajmniej trzech numerów gazetki
szkolnej, ka¿dy w nak³adzie 500 egz.

Oczywiœcie za³o¿one cele musz¹ byæ osi¹galne, realne. Zbyt ambitny
cel wydaje siê od razu nierealny i przez to wcale nie motywuje do
dzia³ania!

Z drugiej jednak strony cel powinien byæ istotnym krokiem naprzód,
który spowoduje konkretn¹ zmianê i przyniesie realizuj¹cym satys-
fakcjê. Na dzia³ania, które nie wnosz¹ czegoœ wa¿nego, nie warto
poœwiêcaæ czasu!

Nawet najlepiej sformu³owany cel – okreœlony w czasie, konkretny
i ambitny nie bêdzie realizowany, je¿eli nie uzyska akceptacji ogó³u
rodziców. Najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ rady rodziców s¹ ludzie i to oni
musz¹ wiedzieæ, w jakim celu dzia³aj¹, musz¹ rozumieæ priorytety
i uto¿samiaæ siê z nimi. Wówczas bêdziemy mogli liczyæ na ich wiêk-
sze zaanga¿owanie.
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WA¯NE

Dobrze sprecyzowany cel jest:
·  okreœlony w czasie,
·  mierzalny,
·  akceptowany,
·  konkretny i jednoznaczny,
·  realny,
·  motywuj¹cy.

Wiemy ju¿, jakie problemy uznajemy za szczególnie wa¿ne i pilne do
rozwi¹zania, postawiliœmy sobie cele, teraz czas wyznaczyæ konkret-
ne zadania.

Oferta zajêæ pozalek-
cyjnych nie odpowiada
na faktyczne zaintere-
sowania dzieci, nie ma
¿adnych zajêæ rozwija-
j¹cych ich pasje
i zainteresowania.

Zaanga¿owanie rodzi-
ców do zorganizowania
kilku zajêæ pozalekcyj-
nych (nauki gry na
gitarze, ko³a szachowe-
go, ko³a PTTK, kursu
tañca i warsztatów
plastycznych) do koñca
I pó³rocza.

PROBLEM CEL ZADANIA

Dzieci nie s¹ bezpiecz-
ne podczas przerw,
zbyt wiele jest agresji
i niebezpiecznych
zachowañ uczniów.

Rozbudowanie systemu
monitoringu, tak aby
na ka¿dym holu,
w œwietlicy i na boisku
szkolnym by³y kamery.

?

?
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Rodzice nie anga¿uj¹
siê w ¿ycie szko³y oraz
nie wp³acaj¹ dobrowol-
nych sk³adek na
dzia³ania rady rodzi-
ców.

Zwiêkszenie zaanga¿o-
wania rodziców w ¿ycie
szko³y, tak aby:
– o 100% zwiêkszyæ

kwotê wp³acan¹ na
konto rady rodzi-
ców,

– powsta³y i aktywnie
dzia³a³y sta³e
zespo³y tematyczne
rady rodziców,

– wszyscy rodzice
wiedzieli, co robi
rada i w czym mog¹
pomóc.

?

ETAP III – WYZNACZENIE ZADAÑ

Kiedy ju¿ wiadomo, co jest dla nas wa¿ne, co chcemy osi¹gn¹æ w da-
nym roku szkolnym, czas wytyczaæ zadania. To bardzo wa¿ny etap
planowania, bo dopiero cel prze³o¿ony na konkretne zadania staje siê
bardziej realny, osi¹galny. Jest to równie¿ ten etap pracy, gdy mo¿na
zaanga¿owaæ du¿¹ liczbê rodziców, nie tylko tych formalnie zasiada-
j¹cych w radzie.
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Zaanga¿owanie rodzi-
ców do zorganizowania
kilku zajêæ pozalekcyj-
nych (nauki gry na
gitarze, ko³a szachowe-
go, ko³a PTTK, kursu
tañca i warsztatów
plastycznych) do koñca
I pó³rocza.

1. Og³oszenie na stronie
internetowej i na tablicy
rady w szkole na temat
poszukiwania wolonta-
riuszy, którzy mogliby
poprowadziæ w szkole
zajêcia pozalekcyjne.
2. Przeprowadzenie
rozmów z osobami,
które chcemy pozyskaæ
do wspó³pracy.
3. Ustalenie z dyrekto-
rem szko³y, na jakich
zasadach wolontariusze
mog¹ prowadziæ zajêcia
w szkole (obowi¹zki,
terminarz, zasady
bezpieczeñstwa itd.)
4. Nawi¹zanie wspó³-
pracy z oddzia³em
PTTK w celu utworze-
nia ko³a w szkole.
5. Pozyskanie sponsora
w celu ufundowania
5 gitar dla kó³ka
gitarowego.

CEL ZADANIA DO KIEDY? KTO?

Rozbudowanie systemu
monitoringu, tak aby
na ka¿dym holu,
w œwietlicy i na boisku
szkolnym by³y kamery.

1. Pozyskanie sponsora.
2. Ustalenie z dyrekto-
rem szko³y, w jakich
miejscach powinny
pojawiæ siê kamery.
3. Zakup kamer.
4. Monta¿ kamer.

?

?
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Zwiêkszenie zaanga¿o-
wania rodziców w ¿ycie
szko³y, tak aby:
– o 100% zwiêkszyæ

kwotê wp³acan¹ na
konto rady rodzi-
ców,

– powsta³y i aktywnie
dzia³a³y sta³e
zespo³y tematyczne
rady rodziców,

– wszyscy rodzice
wiedzieli, co robi
rada i w czym mog¹
pomóc.

1. Zbudowanie strony
internetowej rady
rodziców, na której
bêd¹ zamieszczane
wszystkie informacje
o jej dzia³aniu, og³osze-
nia, harmonogram
spotkañ, forum rodzi-
ców.
2. Opracowanie i wpro-
wadzenie wspó³zawod-
nictwa klas we wp³aca-
niu sk³adki na radê
rodziców, wyznaczenie
nagród (dofinansowania
do wycieczek) dla
trzech najlepiej wp³aca-
j¹cych klas.
3. Wprowadzenie
sta³ych dy¿urów
skarbnika rady rodzi-
ców podczas wszyst-
kich zebrañ rodziców,
tak aby stworzyæ
mo¿liwoœæ systema-
tycznego wp³acania
sk³adki, równie¿
w ratach.
4. Opracowanie i wy-
drukowanie gazetki dla
rodziców z najwa¿niej-
szymi informacjami
oraz zaproszeniem do
dzia³ania w zespo³ach
tematycznych.

?
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ETAP IV – WYZNACZENIE TERMINÓW
I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Mamy ju¿ nie tylko zidentyfikowane problemy i wytyczone cele dzia-
³ania, ale równie¿ doprecyzowane konkretne zadania, jakie trzeba zre-
alizowaæ. Czy to wystarczy? Trzeba ka¿demu zadaniu wyznaczyæ re-
alny, niezbyt odleg³y termin realizacji. Wa¿ne jest to tym bardziej, ¿e
czêœæ zadañ mo¿e byæ zrealizowanych dopiero wtedy, gdy inne zo-
stan¹ zakoñczone (np. instalacja kamer mo¿e siê odbyæ dopiero po
sfinalizowaniu ustaleñ ze sponsorem), aby wiêc wszystkie dzia³ania
dobrze rozmieœciæ w czasie, trzeba wiedzieæ, kiedy poszczególne za-
dania bêd¹ na finiszu.

Za ka¿de zadanie powinna byæ odpowiedzialna konkretna osoba, aby
poczucie zbiorowej odpowiedzialnoœci nie spowodowa³o, ¿e nikt nie
zabierze siê za to, za co mieli odpowiadaæ wszyscy. Czyli teraz nasz
plan pracy wygl¹da tak (przyk³ad dla pierwszego celu):

ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY

CEL:
Rozbudowanie systemu monitoringu, tak aby na ka¿dym holu, w œwietli-
cy i boisku szkolnym by³y kamery.

Pozyskanie sponsora.

Ustalenie z dyrektorem
szko³y, w jakich
miejscach powinny
pojawiæ siê kamery.

Zakup kamer.

Monta¿ kamer.

do grudnia 2011

do grudnia 2011

styczeñ 2012

styczeñ/luty 2012
(okres ferii)

Pani Wysocka

Pani Malicka

Pan Nowak

Pan Nowak (z pomoc¹
konserwatora)
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Warto zaznaczyæ, ¿e nie wszystkie osoby musz¹ byæ tak samo obci¹-
¿one zadaniami czy w³¹czaæ siê w realizacjê wszystkich celów. W nie-
których przypadkach wiêkszoœæ zadañ bêdzie spoczywaæ na jednej
osobie, gdy¿ bêdzie to ktoœ, kto chce i mo¿e za³atwiæ tylko jedn¹,
konkretn¹ sprawê. I bardzo dobrze!

Do niektórych zadañ trzeba mieæ smyka³kê, predyspozycje czy kom-
petencje, dlatego zapewne wszystkie sprawy zwi¹zane z finansami
rady bêdzie za³atwiaæ jej skarbniczka, a te techniczne – pan Nowak.

Podsumowuj¹c, przy podziale zadañ miêdzy rodziców warto pamiê-
taæ o tym, aby wykorzystywaæ ich indywidualne predyspozycje, mo¿-
liwoœci, znajomoœci, ale te¿ uszanowaæ ich czas i nie obarczaæ zbyt
wieloma sprawami naraz. Do zadañ specyficznych dobrze jest jak
najczêœciej siêgaæ po osoby spoza grona rady, w ten sposób nie tylko
mo¿emy lepiej za³atwiæ dan¹ sprawê, ale te¿ pozyskaæ sta³ego wspó³-
pracownika na przysz³oœæ. W wielu zadaniach musimy coœ skonsulto-
waæ z dyrektorem lub innym pracownikiem szko³y (np. pedagogiem
szkolnym), czasem mo¿emy te¿ ze strony pracownika szko³y liczyæ
na pomoc w wykonaniu zadania (np. pomoc konserwatora w monto-
waniu kamer czy kucharek w przygotowaniu balu). Takie osoby poja-
wi¹ siê wiêc czasem w naszym planie pracy, mimo ¿e nie s¹ cz³onka-
mi rady i nie odpowiadaj¹ za realizacjê jej planu pracy, ale mog¹
konsultowaæ, pomagaæ, doradzaæ czy byæ informowane.

* * *

Na koniec wa¿na uwaga: nie jest istotne, w jakiej formie zestawimy
zadania, terminy i osoby (równie¿ te spoza rady, w³¹czone w realiza-
cjê danego zadania). Mo¿emy to zrobiæ za pomoc¹ takich tabelek, jak
na poprzednich stronach, lub po prostu na zwyk³ej kartce, w dowolny
sposób. Wa¿niejsze od wybranej formy jest to, aby wszystkie etapy
planowania spisaæ w taki sposób, który u³atwi nam konsekwentne re-
alizowanie naszych zamierzeñ.
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ETAP V – OPRACOWANIE BUD¯ETU

Wiele z dzia³añ rady nie tylko nie uszczupla funduszy rady rodziców,
ale nawet je pomna¿a. Nic nie kosztuje nas przecie¿ opracowanie strony
internetowej, je¿eli zajmie siê tym któryœ z rodziców, nie wymaga
sfinansowania ani przejœcie z dyrektorem po terenie szko³y w celu
ustalenia, gdzie maj¹ znajdowaæ siê kamery, ani rozmowa ze sponso-
rem. Czasem jednak nasze dzia³ania musz¹ kosztowaæ. Je¿eli chcemy
wydrukowaæ dla wszystkich rodziców w szkole gazetkê, trzeba skal-
kulowaæ koszt druku, je¿eli na spotkanie rady przygotowujemy po-
czêstunek, równie¿ ten koszt musi zostaæ ujêty w bud¿ecie. Nawet
jeœli od razu zak³adamy, ¿e kamery czy gitary zostan¹ sfinansowane
z wp³at sponsorów, w bud¿ecie te koszty te¿ musz¹ byæ ujête. Rów-
nie¿ planowane Ÿród³a dochodów nale¿y przemyœleæ. W opisywanym
tu przyk³adzie zak³adamy, ¿e bêd¹ one pochodziæ g³ównie z wp³at na
konto rady rodziców oraz sponsorów. Oczywiœcie, przy opracowaniu
bud¿etu rady rodziców zalecana jest ostro¿noœæ, pamiêtaæ bowiem
musimy, ¿e nie jesteœmy w stanie dok³adnie oszacowaæ wysokoœci
wp³at z dobrowolnych sk³adek.

To ju¿ ostatni etap naszego uproszczonego planowania. Teraz powin-
niœmy mieæ rozpisane ju¿ wszystkie pola poni¿szej tabeli:

problem cel zadania termin
realizacji

osoba
odpowie-
dzialna

inne oso-
by zwi¹-
zane z re-
alizacj¹
zadania

koszty zadania

z wp³at
rodziców

od spon-
sorów
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FORMY PRACY RADY RODZICÓW

Podstawow¹ form¹ pracy rady rodziców s¹ spotkania, podczas któ-
rych debatuj¹, opiniuj¹ przedstawiane im przez dyrektora szko³y pro-
jekty, konsultuj¹ je i decyduj¹ o zagospodarowaniu œrodków finanso-
wych. I chocia¿ bezpoœrednie spotkania s¹ niezast¹pione, mo¿na
pomyœleæ równie¿ o innych formach pracy z rodzicami, czêsto ludŸ-
mi do póŸna pracuj¹cymi czy zajêtymi opiek¹ nad m³odszymi dzieæ-
mi. Takimi przyk³adowymi sposobami pracy mog¹ byæ wiêc:
· spotkania walne i spotkania zarz¹du,
· strona internetowa dla rodziców,
· forum dyskusyjne dla rodziców,
· lista mailingowa rodziców,
· gazetka dla rodziców,
· warsztaty dla rodziców,
· akcje zarobkowe prowadzane przez rodziców,
· wolontariat – zajêcia pozalekcyjne prowadzane przez rodziców,
· prace rodziców wykonywane na rzecz szko³y,
· pozyskiwanie sponsorów,
· pozyskiwanie sojuszników,
· prowadzenie korespondencji (zw³aszcza zewnêtrznej – pozaszkol-

nej).

SPOTKANIA

Najczêœciej praktykowanymi formami pracy rady rodziców s¹ zebra-
nia ca³ej rady lub jej zarz¹du. Ca³a rada spotyka siê co roku we wrze-
œniu, aby dokonaæ wyborów, czêsto jest to równie¿ to spotkanie, pod-
czas którego podsumowuje siê rok poprzedni. Lepszym pomys³em
jest jednak drugie spotkanie rady (w czerwcu) poœwiecone w³aœnie
podsumowaniu pracy. Przecie¿ czêœci rodziców, którym mo¿na po-
dziêkowaæ za pracê i którym nale¿y siê informacja, na co zosta³y prze-
znaczone ich wp³aty, we wrzeœniu ju¿ nie bêdzie w tej szkole.

W zale¿noœci od wielkoœci szko³y, a co za tym idzie wielkoœci rady,
mo¿na spotykaæ siê czêœciej ca³¹ rad¹ lub scedowaæ wiêkszoœæ kom-
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petencji na zarz¹d (prezydium). W takiej sytuacji zarz¹d musi siê spo-
tykaæ regularnie a wszyscy rodzice powinni wiedzieæ, kiedy mo¿na
przyjœæ na spotkanie zarz¹du z ewentualnymi wnioskami, spostrze¿e-
niami czy pomys³ami.

Organizuj¹c spotkania rady rodziców, nale¿y pamiêtaæ o kilku pod-
stawowych sprawach:
· Rodzice musz¹ byæ powiadomieni o spotkaniu przynajmniej ty-

dzieñ wczeœniej, najlepszym rozwi¹zaniem jest ustalenie termi-
nów wszystkich spotkañ na pocz¹tku roku szkolnego.

· Godzina rozpoczêcia spotkania nie mo¿e byæ zbyt wczesna, rodzi-
ce coraz d³u¿ej pracuj¹, spotkanie, zw³aszcza w du¿ych miastach,
powinno rozpocz¹æ siê najwczeœniej o godz. 17.00.

· Za ka¿dym razem dobrze przed spotkaniem przekazaæ rodzicom
program obrad, aby mogli siê przygotowaæ do dyskusji, przemy-
œleæ tematy, zapytaæ innych rodziców ze swojej klasy o zdanie.

· W przypadku spotkañ walnych na pocz¹tku ka¿dego spotkania
dobrze jest wszystkich przedstawiæ, przypomnieæ, kto jest prze-
wodnicz¹cym rady czy komisji rewizyjnej.

· Aby wam siê lepiej rozmawia³o, zadbajcie o warunki do pracy –
sto³y ustawcie tak, aby wszyscy widzieli siê nawzajem, przygotuj-
cie trochê kartek i zapasowych d³ugopisów dla tych, którzy o tym
zapomn¹, zaparzcie kawê, aby zrobi³o siê bardziej swojsko i mniej
oficjalnie.

· Na spotkania zarz¹du czy ca³ej rady mo¿na zaprosiæ osoby, któ-
rych obecnoœæ ze wzglêdu na temat spotkania jest wskazana; za-
pewne najczêstszymi goœæmi rady bêdzie dyrektor szko³y, peda-
gog szkolny, ale mo¿e to byæ równie¿ radny z waszej dzielnicy,
posterunkowy, pielêgniarka szkolna itd.

STRONA INTERNETOWA DLA RODZICÓW, FORUM,
LISTA MAILINGOWA

Internet jest coraz popularniejszym narzêdziem komunikowania siê
i zdobywania informacji przez doros³ych ludzi. W internecie spraw-
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dzamy wiadomoœci z kraju i œwiata, odnajdujemy starych znajomych,
sprawdzamy rozk³ad jazdy autobusów, wypo¿yczamy ksi¹¿ki, czyta-
my og³oszenia parafialne, kupujemy ubrania, ¿ywnoœæ a nawet samo-
chody i domy. Przez internet coraz wiêcej rodziców mo¿e sprawdziæ
oceny swoich dzieci i zobaczyæ ich zdjêcia z wycieczek szkolnych.
Skoro zatem internet jest tak wszechobecny w ¿yciu doros³ego cz³o-
wieka, nie powinniœmy go lekcewa¿yæ w pracy rady rodziców. Warto
zbudowaæ w³asn¹ stronê internetow¹ albo chocia¿ ustaliæ z webma-
sterem strony waszej szko³y, ¿e bêdziecie na niej mieli swój k¹cik,
swoj¹ zak³adkê. Strona internetowa rady rodziców powinna zawieraæ
wszystkie podstawowe dane i informacje – sk³ad rady rodziców i kon-
takt z przewodnicz¹cym rady, plan pracy rady, terminarz spotkañ,
wykaz kompetencji i obowi¹zków rady rodziców, zestawienie wp³at
na radê rodziców. Mo¿e te¿ byæ miejscem, w którym rodzice mog¹
znaleŸæ inne wa¿ne dla nich informacje, np. daty planowanych wy-
wiadówek, daty dy¿urów pedagoga szkolnego, wykaz ciekawej lite-
ratury dla rodziców, informacje na temat op³at za mleko czy obiady
szkolne. W bardziej rozbudowanej wersji strona rady rodziców mo¿e
mieæ swoje forum, za pomoc¹ którego rodzice mog¹ odsprzedaæ mun-
durek czy podrêczniki, podyskutowaæ na wa¿ny szkolny temat, zna-
leŸæ innych rodziców zainteresowanych konkretnym problemem itd.

Podczas spotkania ca³ej rady warto równie¿ spisaæ adresy mailowe
rodziców i za pomoc¹ listy mailingowej rozsy³aæ im przypomnienia
o spotkaniach, program spotkañ, dokumenty, informacje.

GAZETKA DLA RODZICÓW

Chocia¿ ludzie coraz czêœciej korzystaj¹ z komputerów i internetu,
jednak nadal nie ka¿dy mo¿e i chce w ten sposób uzyskiwaæ informa-
cje na temat tego, co dzieje siê w szkole i co w niej maj¹ do zrobienia
rodzice. Zachêcamy wiêc równie¿ do bardzo tradycyjnej formy ga-
zetki œciennej w szkole – takiej adresowanej specjalnie do rodziców.
Treœci takiej gazetki powinny byæ w zasadzie takie same, jak te na
stronie internetowej. Gazetka œcienna ma sens zw³aszcza w szko³ach
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podstawowych. Tu rodzice zagl¹daj¹ codziennie, odprowadzaj¹c swoje
dzieci. Trzeba tylko zadbaæ, aby gazetka zawis³a w takim miejscu, do
którego trafiaj¹ rodzice – blisko wejœcia g³ównego do szko³y lub w po-
bli¿u szatni. W gimnazjach czy szko³ach ponadgimnazjalnych wiêk-
szy sens ma gazetka w formie drukowanej, np. kwartalnik, w którym
ka¿dy rodzic znajdzie wszystko to, czego potrzebuje, a dodatkowo
dowie siê, jak mo¿e siê w³¹czyæ w dzia³ania rady rodziców.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Szko³y coraz czêœciej organizuj¹ dla rodziców miniwarsztaty i spo-
tkania ze specjalistami, najczêœciej bezpoœrednio przed wywiadówk¹.
S¹ to spotkania na temat uzale¿nieñ czy bezpieczeñstwa dziecka. Nie-
stety, czêsto rodzice, zamiast korzystaæ z okazji dokszta³cenia siê, s¹
zirytowani, ¿e przyszli tylko po wykaz ocen, a tu ktoœ im zajmuje
czas, nie pytaj¹c o zdanie. A jednak pomys³ warsztatów godny jest
przemyœlenia, tylko trochê w innej formie.

Na spotkaniach w klasach zaproponujcie rodzicom organizacjê cyklu
warsztatowych spotkañ, np. w ka¿dy ostatni czwartek miesi¹ca i za-
pytajcie o tematy, które ich interesuj¹. Te, które bêd¹ powtarza³y siê
najczêœciej, mo¿na zorganizowaæ jako pierwsze. Trzeba zadbaæ o to,
aby rodzice znali tematy spotkañ na ca³y rok, zapewniæ mi³¹ atmosfe-
rê i nie zra¿aæ siê tym, ¿e na pierwsze czy drugie spotkanie byæ mo¿e
przyjdzie niewiele osób.

Zapewniaj¹c fachowców, pamiêtajcie o tym, aby by³y to osoby nie
tylko o du¿ej wiedzy, ale te¿ doœwiadczeniu (najlepiej równie¿ rodzi-
cielskim) i z talentem do opowiadania!

AKCJE ZAROBKOWE PROWADZONE PRZEZ RODZICÓW

Rodzice mog¹ wspomóc dzia³ania szko³y nie tylko przez wp³acenie
dobrowolnej sk³adki czy pomoc w organizacji szkolnych festynów
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lub loterii, ale te¿ poprzez organizowanie w³asnych akcji zarobko-
wych. Kiermasz, przyjêcia (andrzejkowe, sylwestrowe, karnawa³o-
we), kursy tañca, wiza¿u, aerobik, kulig itd.

WOLONTARIAT – ZAJÊCIA POZALEKCYJNE
PROWADZONE PRZEZ RODZICÓW

Nawet w szkole, która ma bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych, za-
wsze jakichœ brakuje. Ktoœ szuka dla syna tanich korepetycji z che-
mii, ktoœ inny chcia³by uczyæ siê graæ na gitarze, jeszcze inny powi-
nien poæwiczyæ cierpliwoœæ i logiczne myœlenie przy szachach, ale
nie ma kto z nim graæ… A przecie¿ któryœ z rodziców na pewno zna
siê na chemii, lubi graæ na gitarze albo ma smyka³kê do uczenia. Pew-
nie niejeden dziadek chêtnie pogra z m³odymi w szachy czy pouczy
matematyki. Tylko najczêœciej sami na to nie wpadn¹, ¿e mog¹ w ty-
godniu poœwiêciæ godzinkê na pracê wolontariack¹ w szkole. Dodat-
kowym motywatorem mo¿e byæ zasada wymiany: ja pouczê siê z two-
im dzieckiem chemii – ty posiedŸ z moim synem nad histori¹ itd.
Kolejnymi osobami, do których warto trafiæ z proœb¹ o pomoc i zaan-
ga¿owanie na zasadzie wolontariatu, to absolwenci danej szko³y, wy-
bitni uczniowie z jakiegoœ przedmiotu. Oni pewnie z ochot¹ i senty-
mentem wróc¹ do swojej starej szko³y, a nasze dzieci lepiej przyjm¹
porcjê wiedzy od kogoœ niewiele starszego. Takim studentom czy
uczniom szko³y œredniej, którzy nam pomagaj¹, rada rodziców mo¿e,
a nawet powinna wystawiæ np. raz na pó³ roku zaœwiadczenie o pracy
jako wolontariusz. M³odym mo¿e siê takie dzia³anie przydaæ do zdo-
bywania punktów z zachowania, ubiegania siê o przyjêcie na studia
czy nawet do pracy.

WOLONTARIAT – PRACA RODZICÓW NA RZECZ SZKO£Y

Innym dzia³aniem rodziców czy dziadków na terenie szko³y mog¹
byæ prace konserwatorskie, porz¹dkowe, remontowe. Rodzice anga-
¿uj¹ siê w malowanie sal lekcyjnych, sprz¹tanie pomieszczeñ po re-



RODZICE W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA OSIEDLU82

moncie, stawianie ogrodzenia czy szycie firanek. Czasem rodzic nie
za bardzo wie, w czym mo¿e pomóc, nie ka¿dy wychowawca potrafi
zachêciæ rodziców do pomocy, warto wiêc na stronie internetowej
rady rodziców czy gazetce œciennej wypisaæ konkretnie wszystkie te
dzia³ania, w których potrzebna jest pomoc rodziców. Jest to równie¿
ciekawa propozycja dla tych rodziców, którzy z powodu sytuacji ma-
terialnej nie mog¹ wp³aciæ sk³adki, ale chcieliby w inny sposób w³¹-
czyæ siê w dzia³ania rady.

POZYSKIWANIE SPONSORÓW I SOJUSZNIKÓW

Je¿eli w szkole jest przyk³adowo 300 uczniów, to zwi¹zanych ze szko³¹
jest oko³o 600 doros³ych. A ka¿dy z nich ma swoich znajomych, ro-
dzinê i pracodawców, czyli w³aœnie... potencjalnych sponsorów i so-
juszników szko³y. Dlaczego tak niewielu wykorzystuje swoje znajo-
moœci i mo¿liwoœci do tego, aby pomóc szkole? Najczêœciej dlatego,
¿e nie wiedz¹, czego szko³a potrzebuje, jak siê do pozyskania sponso-
ra zabraæ i co mog¹ w imieniu szko³y obiecaæ w zamian. Warto wiêc
na spotkaniach rodziców mówiæ o tym, w czym potrzebna jest pomoc
sponsorów i sojuszników, zachêcaæ rodziców do aktywnoœci, a na stro-
nie internetowej czy w gazetce wypisaæ, co mo¿na obiecaæ sponsoro-
wi w zamian za pomoc, jaka jest procedura pracy ze sponsorem (kto
podpisuje oficjalne pisma, o czym powiadamiamy dyrektora szko³y
itd.).

PROWADZENIE KORESPONDENCJI

Do form pracy rady rodziców mo¿na zaliczyæ tak¿e komunikowanie
siê z ró¿nymi osobami, instytucjami, w³adzami za pomoc¹ oficjal-
nych pism. Jest to forma praktycznej realizacji najszerszej kompeten-
cji rady rodziców, czyli – przypomnijmy – prawa do wypowiadania
siê, sk³adania wniosków i opinii we wszelkich sprawach szko³y do
innych organów szko³y, do kuratorium i w³adz lokalnych.
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W tym miejscu warto pamiêtaæ o podstawowych zasadach prowadze-
nia takiej korespondencji, a wiêc: schludnoœci (to oczywiste – nasze
pismo œwiadczy o nas), konkretnoœci i treœciwoœci (w piœmie musimy
konkretnie, rzeczowo, niezbyt emocjonalnie wy³o¿yæ nasze racje) oraz
personalnoœci (a wiêc piszemy do konkretnej osoby i podpisujemy siê
swoim nazwiskiem).

Pisanie pism sprawia czêsto problemy, gdy¿ przewodnicz¹cy rad ro-
dziców (to oni podpisuj¹ pisma) boj¹ siê formu³owaæ swoje pogl¹dy
czarno na bia³ym. Paradoksalnie, ta obawa dotyczy najwiêkszej zale-
ty wszelkich pism, jak¹ jest bycie materialnym dowodem podejmo-
wanych przez nas dzia³añ, naszych interwencji.

WA¯NE

Przyjrzyj siê planowi dzia³añ Twojej rady rodziców na bie¿¹cy rok.
Mo¿e dziêki opisanym tutaj formom pracy wzbogacicie swój plan
o nowe pomys³y, nowe dzia³ania?
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PRZYK£ADOWE DZIA£ANIA RODZICÓW
W CELU ROZWI¥ZANIA PROBLEMÓW
W SZKOLE

Nawet najlepsza szko³a, z wykwalifikowanym i kompetentnym gro-
nem pedagogicznym, dobrym zapleczem dydaktycznym i mi³¹ atmos-
fer¹ nie ustrze¿e siê problemów. W ka¿dej szkole, w której przepro-
wadzaliœmy warsztaty, pytaliœmy rodziców, jakie problemy szko³y
uwa¿aj¹ za najwa¿niejsze. Najczêœciej wskazywano na ma³¹ aktyw-
noœæ rodziców, przemoc i agresjê uczniów oraz problemy finansowe
szko³y (s³abe wyposa¿enie dydaktyczne, brak œrodków na remonty),
czasem ubog¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych i du¿e zubo¿enie rodzin.
Czêsto rodzice sygnalizowali równie¿ problemy zwi¹zane z bezpie-
czeñstwem dzieci w szkole lub otoczeniu szko³y, z³e nawyki ¿ywie-
niowe dzieci, niew³aœciwe traktowanie uczniów przez nauczyciela oraz
nieadekwatn¹ do potrzeb i mo¿liwoœci uczniów ofertê wycieczek szkol-
nych.

Przyjrzyjmy siê zatem tym problemom i pomyœlmy, jak mo¿e sobie
z nimi poradziæ rada rodziców.

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE

Szarpanie, uderzanie, zamykanie w ubikacji, „kocenie” to sytuacje
znane nie tylko z amerykañskich filmów. Coraz czêœciej takie sceny
maj¹ miejsce w naszych szko³ach. Zdarzaj¹ siê pobicia, ustawianie
bójek. Wszechobecna jest równie¿ przemoc s³owna. Czêœæ uczniów
obawia siê powrotu ze szko³y, poniewa¿ zdarzaj¹ siê wymuszenia pie-
niêdzy przez innych uczniów. Rodzice agresywnych uczniów nie radz¹
sobie z tym problemem, wiêkszoœæ z nich nie podejmuje ¿adnych dzia-
³añ, a ci, którzy chc¹ coœ zrobiæ, nie wiedz¹ jak.

Z wyników badañ uczniów przeprowadzonych na prze³omie 2007
i 2008 roku przez pracowników Uniwersytetu £ódzkiego (dr El¿bieta
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Micha³owska, dr Pawe³ Dani³owicz, Instytut Socjologii Uniwersytetu
£ódzkiego, dane z: Gazeta Wyborcza z dnia 21 listopada 2008, str.
35) wynika, ¿e co drugi uczeñ przyczyn agresji doszukuje siê w domu,
we wzorcach stamt¹d przenoszonych. Co trzeci uczeñ jest agresywny
dlatego, ¿e rodzice siê nim, jego sprawami nie interesuj¹, co czwarty
czuje siê zachêcany do czynów agresywnych przez telewizjê i gry
komputerowe. 13 % badanych uczniów uwa¿a, ¿e je¿eli sami nie bêd¹
agresywni, zostan¹ ofiarami. Badania udowodni³y równie¿, ¿e pod
wzglêdem agresji podstawówki s¹ ju¿ na tym samym niechlubnym
etapie, co gimnazja!

Dzieci i m³odzie¿ czêsto naœladuj¹ sceny z filmów czy gier, nie zdaj¹c
sobie sprawy z prawdziwych zagro¿eñ i ich skutków. Zestresowana,
obci¹¿ona obowi¹zkami m³odzie¿ nie radzi sobie ze stresem inaczej,
ni¿ poprzez zachowania agresywne. Z kolei rodzice, którzy nie maj¹
zbyt wiele czasu dla dzieci, nie zauwa¿aj¹ pierwszych symptomów,
przejawów agresji czy – z drugiej strony – zastraszenia dziecka. Szko³y
s¹ przepe³nione, czêsto w czasie przerw nadzór nauczycieli nad bez-
pieczeñstwem uczniów jest niewystarczaj¹cy.

Co zrobiæ, aby dziecko czu³o siê w szkole bezpieczne?

Rodzice uczniów powinni mieæ zaufanie do szko³y i nie obawiaæ siê,
¿e ich dzieciom stanie siê coœ z³ego na terenie szko³y. Ale do tego
potrzebna jest pe³na wspó³praca w zakresie niwelowania przemocy
pomiêdzy dyrektorem szko³y, rad¹ pedagogiczn¹, psychologiem szkol-
nym, pedagogiem szkolnym, rodzicami uczniów i samymi uczniami.
Spo³ecznoœæ szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele) musi byæ moc-
no zintegrowana. Taka integracja zmniejsza bardzo przejawy wza-
jemnej agresji.

W zwi¹zku z tym, ¿e przyczyny agresji, jak widaæ, s¹ z³o¿one, podjê-
te dzia³ania te¿ musz¹ byæ ró¿norodne. Mo¿na zorganizowaæ spotka-
nia warsztatowe z pedagogiem i psychologiem dla rodziców na temat
radzenia sobie z agresj¹ i stresem u dzieci. Ciekawym pomys³em wy-
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daje siê równie¿ spotkanie rodziców z policjantem czy prawnikiem
na temat sankcji karnych, konsekwencji, jakie mog¹ byæ wyci¹gniête
wobec agresywnego m³odego cz³owieka. Podczas spotkania z dziel-
nicowym warto porozmawiaæ o tym, czy patrole policji maj¹ miejsce
w najbardziej niebezpiecznych rejonach, co was niepokoi itd.

Równie¿ m³odzie¿ powinna spotkaæ siê z policjantem, psychologiem
i porozmawiaæ na temat agresji, stresu. Trzeba dzieciom w ciekawej
formie pokazywaæ skutki niew³aœciwego zachowania, niebezpiecznych
zabaw, np. za pomoc¹ filmów, spotkañ, przedstawieñ. Najczêœciej
o zorganizowanie takich zajêæ dba sama szko³a, ale rada rodziców
mo¿e siê w takie dzia³ania w³¹czyæ. Przecie¿ wœród rodziców rów-
nie¿ s¹ policjanci, psychologowie, pedagodzy czy osoby, które do-
œwiadczy³y w m³odoœci przemocy i poradzi³y sobie z ni¹.

Rodzice mog¹ pomóc m³odym w zwalczaniu rozpieraj¹cej ich ener-
gii, nierzadko prowadz¹cej do agresji, przez zorganizowanie wiêk-
szej iloœci aktywnych form spêdzania czasu po lekcjach, wzbogace-
nie oferty zajêæ pozalekcyjnych. Mo¿na równie¿ pomóc (finansowo
i nie tylko) zorganizowaæ miejsce, w którym m³odzie¿ mo¿e siê spo-
tkaæ po po³udniu (œwietlica, klub, kawiarenka internetowa). Cieka-
wym pomys³em jest zafundowanie uczniom przez radê rodziców kur-
su udzielania pierwszej pomocy lub kursu samoobrony. Byæ mo¿e
w gronie rodziców znajd¹ siê fachowcy w tych dziedzinach (ratowni-
cy medyczni, policjanci, instruktorzy sztuk walki)?

Obecnie najczêstszym chyba pomys³em na ograniczenie agresji na te-
renie szko³y jest wprowadzenie monitoringu. Rada rodziców mo¿e ufun-
dowaæ potrzebny sprzêt i po rozmowach z dzieæmi doradziæ dyrektoro-
wi, gdzie kamery powinny siê pojawiæ. Nie nale¿y jednak poprzestawaæ
tylko na zamontowaniu kamer! Czasem du¿o wiêcej osi¹gniemy, dba-
j¹c wspólnie z dyrektorem szko³y o odpowiednie zagospodarowanie
przestrzeni szkolnej. Zakamarki pod schodami, w¹skie, ciemne koryta-
rze w piwnicznych szatniach to miejsca sprzyjaj¹ce gromadzeniu siê
szkolnych ³obuzów.
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Oczywiœcie pole do popisu dla rodziców w ograniczaniu agresji jest
te¿ przy okazji imprez szkolnych. Nauczyciele nie s¹ w stanie pod-
czas dyskoteki czy jarmarku byæ wszêdzie. Warto anga¿owaæ do do-
datkowej opieki nad dzieæmi rodziców czy dziadków.

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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PROBLEMY FINANSOWE SZKO£Y

Ka¿dej szkole przyda³oby siê wiêcej pieniêdzy. Naprawdê du¿e œrod-
ki potrzebne s¹ na przeprowadzenie remontów lub rozbudowy, wybu-
dowanie boiska, postawienie nowego ogrodzenia czy urz¹dzenie pla-
cu zabaw dla dzieci z „zerówki”. Zazwyczaj œrodki przekazane na ten
cel przez miasto (gminê) s¹ zbyt ma³e albo czeka siê na nie latami.
Rodzice te¿ raczej nie uzbieraj¹ ca³ej kwoty na du¿y remont szko³y,
ale mog¹ aktywnie szukaæ sponsorów, darczyñców oraz w³¹czyæ siê
do prac, aby zmniejszyæ kwotê potrzebn¹ na wynagrodzenia robotni-
ków. Jeszcze wiêksze pole do popisu maj¹ rodzice w pokrywaniu
mniejszych kosztów, np. wyposa¿enia dydaktycznego (mapy, globu-
sy), sprzêtu (telewizor, rzutnik, kino domowe), ksi¹¿ek do szkolnej
biblioteki. Takie wydatki warto uj¹æ w bud¿ecie rady oraz szukaæ na
ich pokrycie dodatkowych œrodków przez organizacjê akcji zarobko-
wych, rozmowy ze sponsorami itd.

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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UBOGA OFERTA ZAJÊÆ POZALEKCYJNYCH

Nauczyciele zazwyczaj oferuj¹ swoim uczniom w ramach zajêæ poza-
lekcyjnych dodatkow¹ okazjê do podszlifowania jêzyka lub rozwi¹-
zywania kolejnych zadañ. To bardzo cenna inicjatywa, ale zazwyczaj
nie o takich zajêciach marz¹ dzieci. Chcia³yby pograæ w pi³kê, na-
uczyæ siê tañczyæ czy graæ na gitarze, poznaæ nowy program graficz-
ny czy podyskutowaæ na temat jakiegoœ ciekawego filmu. Dzieci po-
winny rozwijaæ swoje zainteresowania. Zapracowani rodzice nie
zawsze maj¹ czas, aby ich w tym wesprzeæ, albo œrodki, aby im op³a-
ciæ profesjonalne zajêcia. Warto popatrzeæ na ofertê zajêæ pozalekcyj-
nych pod tym k¹tem i zapytaæ dzieci, czego w niej brakuje. Je¿eli
jakaœ odpowiedŸ bêdzie siê czêsto powtarzaæ, mo¿e warto zorganizo-
waæ dzieciom jedno czy dwa kó³ka zainteresowañ? Rada rodziców,
o ile posiada wystarczaj¹ce œrodki finansowe, mo¿e op³aciæ trenera
czy animatora zajêæ kulturalnych. Mo¿e te¿ poszukaæ kogoœ wœród
rodziców, dziadków, starszych braci i sióstr, kto na zasadzie wolonta-
riatu poprowadzi takie zajêcia. Dobrym pomys³em jest równie¿ po-
proszenie o pomoc dyrektora szko³y. Mo¿e wœród absolwentów szko-
³y jest ktoœ, kto by³ wybitnym uczniem i chêtnie poduczy swoich
m³odszych kolegów?

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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DU¯E ZUBO¯ENIE RODZIN

Dzieci przychodz¹ do szko³y bez œniadania. Nie maj¹ potrzebnych
przyborów szkolnych, nie wyje¿d¿aj¹ na wycieczki szkolne, nie uczest-
nicz¹ w spotkaniach z aktorami czy muzykami, którzy odwiedzaj¹
szko³ê, bo takie spotkanie kosztuje 3 z³. Dzieci, którym w oczy zagl¹-
da bieda i ubóstwo. Zapewne rodzice tych dzieci nie uczestnicz¹ w spo-
tkaniach i dzia³aniach rady rodziców. Wstydz¹ siê swojej sytuacji.
Mo¿e te¿ byæ inne wyt³umaczenie – bieda czêsto dotyka rodziny dys-
funkcyjne, z problemem alkoholowym. W zwi¹zku z tym, ¿e cz³on-
ków rady problem biedy bezpoœrednio nie dotyczy, istnieje niebez-
pieczeñstwo, ¿e nie zostanie rozpoznany i rozwi¹zany. To jednak
nieprawda, ¿e bieda jednych dzieci nie wp³ywa na sytuacjê innych!
Dziecku przecie¿ trudno wyt³umaczyæ, dlaczego kole¿anka z klasy
nie ma kredek. Dlaczego z zazdroœci¹ albo agresj¹ odnosi siê do in-
nych dzieci. Dlaczego nie jeŸdzi na wycieczki i nie wie, co to MP3.
Dlaczego zim¹ przychodzi do szko³y w tenisówkach i bez czapki.

Co rada mo¿e zrobiæ w takiej sytuacji? Oczywiœcie, najprostszym roz-
wi¹zaniem jest skontaktowanie siê z pedagogiem szkolnym, który jest
najlepiej zorientowany, które dziecko jakiej pomocy potrzebuje. Mo¿na
na rzecz biednych dzieci, wyposa¿enia ich w niezbêdne artyku³y szkol-
ne czy obiady w szkolnej sto³ówce przeznaczyæ czêœæ œrodków finan-
sowych rady rodziców. Mo¿na zorganizowaæ równie¿ dodatkow¹
zbiórkê pieniêdzy czy rzeczy na ten cel. Mo¿na, za zgod¹ wszystkich
zainteresowanych rodziców, trochê zawy¿yæ koszt wycieczki czy
wyprawy do kina, tak aby z ca³oœci zebranych œrodków pokryæ rów-
nie¿ wyjazd jednego dziecka z biednej rodziny. Czy mo¿na zrobiæ coœ
jeszcze?

Je¿eli kole¿anka czy kolega naszego dziecka pochodzi z rodziny bied-
nej, ale porz¹dnej, mo¿e ktoœ z rady rodziców mo¿e pomóc rodzicom
tego dziecka w zdobyciu dodatkowej pracy?

Oczywiœcie nie nale¿y te¿ w takiej sytuacji oczekiwaæ wp³aty na kon-
to rady rodziców. Wielu ludziom dotkniêtym ubóstwem bardzo prze-
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szkadza to, ¿e nie mog¹ pokryæ wszystkich szkolnych op³at. Dobrym
rozwi¹zaniem w takiej sytuacji jest zaproponowanie odpracowania
„swojej sk³adki” przez sprz¹tanie sali po dyskotece, pielenie szkolne-
go ogrodu botanicznego, szycie firanek itd.

Je¿eli problem biedy wystêpuje w szkole doœæ czêsto, pedagog szkol-
ny i wychowawca najczêœciej organizuje dla wszystkich uczniów spe-
cjalne lekcje wychowawcze, pozwalaj¹ce zrozumieæ dzieciom zjawi-
sko ubóstwa i unikn¹æ nieprzyjemnych sytuacji i komentarzy w gronie
dzieci. Je¿eli nie pomyœl¹ o tym nauczyciele – to rada rodziców mo¿e
byæ inicjatorem takich warsztatów!

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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Z£E NAWYKI ¯YWIENIOWE DZIECI

Dzieci od¿ywiaj¹ siê niew³aœciwie. Czêsto przychodz¹ do szko³y bez
œniadania, a za kieszonkowe kupuj¹ s³odkie, gazowane napoje, bato-
niki i chipsy. Konkuruj¹ miêdzy sob¹ w tym, kto ma w szkole wiêcej
ulubionych s³odyczy czy modnych napojów energetycznych. Wyœmie-
waj¹ te dzieci, które wyci¹gaj¹ podczas przerwy domowe kanapki.
Szko³a zapewnia uczniom mleko w kartonikach w atrakcyjnej cenie.
Wiêkszoœæ rodziców op³aca dzieciom ten napój, niestety dzieci wy-
rzucaj¹ pe³ne kartoniki, rzucaj¹ siê nimi, nie szanuj¹ jedzenia.

Podczas wycieczki szkolnej najwa¿niejszym punktem programu jest
wizyta w... restauracji McDonald's. Sklepik szkolny te¿ sprzedaje s³o-
dycze i niezdrowe napoje, poniewa¿ dzieci i rodzice (!) nie ¿yczyli
sobie w tym zakresie zmian proponowanych przez szkoln¹ intendent-
kê.

Trudno zwalczyæ takie z³e nawyki ¿ywieniowe, poniewa¿, niestety, s¹
to z³e nawyki ca³ych rodzin. W dodatku reklamy telewizyjne przeko-
nuj¹ nas raz po raz, ¿e matka kochaj¹ca i dbaj¹ca o dziecko kupuje
mu cukierki z witaminami i batonik, który pomaga wzmacniaæ koœci.
A jednak problem jest wa¿ny i trzeba siê z nim zmierzyæ. Jak?

Zdecydowanie trzeba zacz¹æ od edukowania rodziców, bo to oni de-
cyduj¹ o tym, co dziecko przynosi do szko³y i co samo kupuje, oni
powinni te¿ nauczyæ dzieci szacunku do jedzenia.

Warto zorganizowaæ dla rodziców cykl warsztatów i spotkañ na temat
zdrowego stylu ¿ycia, w tym równie¿ zdrowego od¿ywiania. Tylko
jak zachêciæ ich do udzia³u w takich spotkaniach? Byæ mo¿e dobrym
pomys³em jest zorganizowanie podczas festynu szklonego, na który
i tak wiêkszoœæ rodziców zagl¹da, zdrowego poczêstunku? Zielone
herbaty w kawiarence, ciasta pieczone z pe³noziarnistej m¹ki i mio-
du, w³asnorêcznie upieczony chleb powinny przyci¹gn¹æ wielu zacie-
kawionych rodziców. Sprzedaj¹c czy czêstuj¹c ich, mo¿na od razu
zapowiedzieæ, ¿e ka¿dy, kto chce upiec w³asny chleb, mo¿e siê tego
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nauczyæ na warsztatach w takim a takim dniu. Byæ mo¿e wœród rodzi-
ców naszych uczniów jest jakaœ dietetyczka, lekarz, ktoœ, kogo pasj¹
jest zdrowe od¿ywianie? Spotkajcie siê, nawet je¿eli zainteresowa-
nych z pocz¹tku bêdzie niewielu. Od czegoœ trzeba przecie¿ zacz¹æ.

Zdecydowanie trzeba równie¿ kszta³towaæ u dzieci zdrowe nawyki.
Dla nich równie¿ rada rodziców mo¿e zorganizowaæ warsztaty czy
konkurs miêdzy klasami na najzdrowsze, najpiêkniejsze kanapki na
szkolnym pikniku. No i decydowanie trzeba zmieniæ asortyment szkol-
nego sklepiku! Owoce, sa³atki, soki, kanapki powinny siê w nim zna-
leŸæ jak najszybciej!

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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NIEW£AŒCIWE TRAKTOWANIE UCZNIÓW PRZEZ NAUCZYCIELA

Rada rodziców mo¿e spotkaæ siê równie¿ z takim problemem. Na
ca³ym osiedlu kr¹¿y plotka, ¿e pani od jêzyka polskiego ubli¿a
uczniom, obra¿a ich, wyœmiewa. Dzieci skar¿¹ siê rodzicom albo nie,
bo boj¹ siê, ¿e interwencja tylko pogorszy sytuacjê. Rodzic nie wie,
czy mo¿e zaufaæ wersji swojego dziecka, czy nie ma w niej przeja-
skrawieñ i upiêkszeñ. A nawet je¿eli wierzy bezgranicznie w przed-
stawian¹ historiê, nie wie, jak zareagowaæ, aby nie zaszkodziæ swemu
dziecku.

Je¿eli taki problem pojawi siê podczas spotkania rodziców, nie baga-
telizujmy go!

Po pierwsze – rodzice musz¹ mieæ poczucie, ¿e nic, co zostanie po-
wiedziane podczas spotkania, nie wyjdzie poza grono rady rodziców.
W innym przypadku ju¿ nigdy nie otworz¹ siê ze swoimi problemami
w gronie innych rodziców.

Po drugie – nie nale¿y pozwoliæ rz¹dziæ emocjom. Trzeba pos³uchaæ
dok³adnie, co rodzice maj¹ do powiedzenia, i zastanowiæ siê, czy z ja-
kiegoœ powodu wersja przedstawiana przez dzieci mo¿e nie byæ praw-
dziwa. Znamy przecie¿ przypadki, kiedy uczniowie wobec nielubia-
nego czy wymagaj¹cego nauczyciela uknuli okrutn¹ intrygê. Kiedy
jednak uznamy, ¿e opowieœæ brzmi wiarygodnie, ¿e wiele dzieci, nie-
zale¿nie od siebie, opowiada w domu to samo, trzeba zareagowaæ.
Jak?

Pierwszy krok to oczywiœcie rozmowa z dyrektorem szko³y. Rozmo-
wê powinna przeprowadziæ osoba, która nie jest bezpoœrednio zaan-
ga¿owana w sprawê, najlepiej taka, której dziecko nie jest uczniem
nauczyciela, o którym bêdziemy rozmawiaæ. Trzeba podkreœlaæ na
ka¿dym kroku, ¿e wystêpujemy w imieniu innych rodziców, ¿e spra-
wa zosta³a omówiona podczas spotkania rady rodziców i postano-
wiliœcie uwierzyæ dzieciom, poniewa¿ wiele z nich mówi to samo.
Prosicie dyrektora szko³y o zwrócenie uwagi nauczycielowi i poin-
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formowanie rodziców na nastêpnym spotkaniu rady, jakie kroki zo-
sta³y podjête. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dyrektor nie da wiary s³owom
rodziców i nie bêdzie mia³ zamiaru poczyniæ w tej sprawie ¿adnych
kroków. W tym wypadku nie pozostaje nic innego, jak wystosowanie
oficjalnego pisma rady do dyrektora szko³y.

Miejmy jednak nadziejê, ¿e takie dzia³ania bêd¹ niepotrzebne i roz-
mowa z dyrektorem uzdrowi sytuacjê. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
w skrajnie trudnych przypadkach rodzice maj¹ prawo poskar¿yæ siê
na piœmie do kuratora oœwiaty lub, w przypadku podejrzenia bicia
dzieci, znêcania siê nad nimi, molestowania, nawet z³o¿yæ doniesie-
nie do prokuratury.

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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NIEADEKWATNA DO POTRZEB I MO¯LIWOŒCI UCZNIÓW
OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH

W szkole coraz mniej jest typowo klasowych wycieczek, tzn. takich,
w których bierze udzia³ ca³a klasa. Szko³a proponuje uczniom wiele
atrakcyjnych wyjazdów, ale najczêœciej bardzo drogich. W konsekwen-
cji na wycieczki je¿d¿¹ tylko dzieci z zamo¿nych rodzin, w grupie
³¹czonej z kilku klas.

Wychowawcy nie podejmuj¹ dzia³añ, aby zmieniæ tak¹ sytuacjê albo
nie potrafi¹ jej zmieniæ. Rodzice kilka razy w roku staj¹ przed trudn¹
decyzj¹ – czy wys³aæ dziecko na wycieczkê o bardzo ciekawym pro-
gramie, ale wysokich kosztach. Sta³o siê norm¹ organizowanie wy-
cieczek w bardzo luksusowych warunkach bytowych i za poœrednic-
twem biur podró¿y czy firm wycieczkowych. A to wszystko powoduje
dodatkowe koszty. Z kolei nauczyciele coraz bardziej niechêtnie sami
organizuj¹ wycieczki – to du¿a odpowiedzialnoœæ i dodatkowa praca,
za któr¹ s¹ s³abo wynagradzani. Nauczyciele i rodzice nie dostrzegaj¹
mo¿liwoœci i walorów wychowawczych, poznawczych, integracyjnych
wycieczki typowo klasowej.

A przecie¿ nie da siê przeceniæ znaczenia wycieczki, na któr¹ jedzie
ca³a klasa. Nie musi byæ koniecznie w bardzo atrakcyjnym miejscu,
wystarczy las czy góry. Nie musi gwarantowaæ pokoi z ³azienkami
i telewizorami – ka¿de dziecko ma to w domu i naprawdê przez trzy
dni mo¿e pobyæ w innych warunkach. Autokar nie musi podwoziæ
dzieci (zw³aszcza starszych) pod sam pensjonat, w dalszym ci¹gu do-
syæ tanio mo¿na dojechaæ prawie wszêdzie poci¹giem.

Wa¿ne, aby by³a to wycieczka klasy, nie zbieraniny z ró¿nych klas.
Wa¿ne, aby uczniowie i ich wychowawca pobyli ze sob¹ przez dwa,
trzy dni zupe³nie w innych warunkach, w innych relacjach ni¿ te szkol-
ne. Wa¿ne, aby coœ razem prze¿yli, umocnili wiêzi, zbudowali przy-
jaŸnie. Nawet je¿eli organizacja takiej wycieczki to du¿e wyzwanie
wychowawcze dla nauczyciela – warto, bo potem problemów wycho-
wawczych i tych zwi¹zanych z integracj¹, z¿yciem klasy bêdzie znacz-
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nie mniej. Rodzicom równie¿ powinno zale¿eæ na tym, aby wyciecz-
ka, w której bierze udzia³ ich dziecko, nie tylko obejmowa³a swym
programem wizytê w kilku muzeach, aquaparku i pizzerii, ale przede
wszystkim, aby postawi³a ich dziecko w nietypowej sytuacji wyma-
gaj¹cej odpowiedzialnoœci, samodzielnoœci i wspó³dzia³ania w gru-
pie.

Czy rada rodziców mo¿e coœ zrobiæ, aby takie w³aœnie wycieczki,
typowo klasowe, niedrogie by³y organizowane w waszej szkole?

Po pierwsze nale¿y o tym rozmawiaæ, aby i pozostali rodzice przypo-
mnieli sobie, ¿e standard pokoju podczas wycieczki nie jest najwa¿-
niejszy. Mo¿na te¿ w sprawie wycieczek klasowych, ich oferty i cen
zorganizowaæ wspólne spotkanie rady rodziców i wychowawców klas.

Jednak najwa¿niejsz¹ pomoc¹, jakiej mo¿ecie jako rodzice udzieliæ,
jest pomoc rodziców-fachowców. Ktoœ prowadzi firmê transportow¹
i mo¿e taniej przewieŸæ dzieci, ktoœ inny ma ukoñczony kurs kierow-
ników wycieczek szkolnych lub jest zapalonym instruktorem harcer-
skim i chêtnie pojedzie jako opiekun na wycieczkê. W gronie rodzi-
ców mo¿na znaleŸæ przewodników górskich, sterników jachtowych,
instruktorów wspinaczki ska³kowej itd. WyobraŸmy sobie, jak¹ atrak-
cyjn¹ wycieczkê mogliby za darmo, jedynie za cenê wynajêcia nie-
zbêdnego sprzêtu, przygotowaæ! Rodzice mog¹ równie¿ zorganizo-
waæ w szkole wypo¿yczalniê sprzêtu turystycznego (plecaki, œpiwory,
maty itd.), aby koszty wycieczek zdecydowanie obni¿yæ. Mog¹ te¿
pozyskaæ sponsora takiego sprzêtu.

Znam przypadek, kiedy rada rodziców zorganizowa³a w Beskidach
rajd dla wszystkich uczniów. Op³aci³a transport dzieci, zapewni³a ze
swojego grona przewodników, opracowa³a konkurencje na trasie pro-
wadzone przez rodziców (mama pielêgniarka, ojciec fotograf, ojciec
– instruktor wspinaczki ska³kowej i krewny jednego z uczniów – le-
œniczy), przygotowa³a ciep³y posi³ek na mecie i nagrody dla zwyciêz-
ców. A wiêc mo¿na!
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WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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SPOSOBY AKTYWIZOWANIA RODZICÓW
DO DZIA£AÑ W SZKOLE

Ze wzglêdu na fakt, ¿e najczêœciej dostrzeganym przez rodziców pro-
blemem w polskiej szkole jest ma³e zaanga¿owanie innych rodziców
w ¿ycie szko³y, rozpatrzmy go szerzej.

MA£A AKTYWNOŒÆ RODZICÓW, S£ABE ZAANGA¯OWANIE
W ¯YCIE SZKO£Y

Rodzice niechêtnie pojawiaj¹ siê w szkole, nawet gdy ich pociecha
nie przysparza problemów. Dlaczego tak siê dzieje? Przyczyn mo¿na
szukaæ zarówno we w³asnych z³ych wspomnieniach z czasów szkol-
nych, jak równie¿ w braku czasu zapracowanych doros³ych czy ten-
dencji spo³ecznej polegaj¹cej na znikomym anga¿owaniu siê ludzi
w ¿ycie spo³eczne. I pewnie te trzy powody s¹ najczêstszym wyt³u-
maczeniem tego, ¿e nawet jeœli rodzic pojawia siê na wywiadówce,
nie anga¿uje siê w rozmowê, nie podnosi ¿adnego tematu, siedzi spiê-
ty i tylko czeka, aby jak najszybciej czmychn¹æ ze szkolnej ³awy. Nie
daje siê wybraæ ani do „trójki klasowej”, ani do upieczenia ciasta na
kiermasz, nie zg³asza siê do pomocy przy organizacji wycieczki szkol-
nej czy balu. Ale bywaj¹ te¿ inne przyczyny takiej sytuacji. Czasem
rodzice nie wierz¹ w swój realny wp³yw na ¿ycie szko³y, dyrektor
szko³y lub nauczyciele s¹ niechêtnie nastawieni do wspó³pracy z ro-
dzicami i nie stwarzaj¹ rodzicom warunków do autentycznego uczest-
nictwa w ¿yciu szko³y. Przep³yw informacji pomiêdzy gronem peda-
gogicznym, dyrektorem szko³y i rodzicami jest s³aby, rodzice nie
wiedz¹, w jaki sposób i w co dok³adnie mogliby siê w³¹czyæ. Istnieje
jeszcze inna grupa powodów – czêœæ rodziców wstydzi siê swojej sy-
tuacji, biedy, s³abych mo¿liwoœci umys³owych swojego dziecka czy
problemów wychowawczych, jakie ono sprawia. Nie chc¹ o tym roz-
mawiaæ na forum klasy, nie chc¹ siê t³umaczyæ, dlaczego znowu nie
wp³acaj¹ sk³adki czy nie wysy³aj¹ dziecka na wycieczkê. Na drugim
biegunie s¹ z kolei rodzice wykszta³ceni lub/i bogaci, których dzieci
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nie sprawiaj¹ ¿adnych problemów i odnosz¹ sukces za sukcesem. Ci
nie przychodz¹ na wywiadówki czasem dlatego, ¿e nie widz¹ powo-
du, ¿eby wys³uchiwaæ o problemach i trudnoœciach, które ich nie do-
tycz¹. W tej grupie czêsto s¹ rodzice-nauczyciele. Nie pojawiaj¹ siê
na zebraniach, bo pracuj¹c w tej samej szkole s¹ na bie¿¹co informo-
wani o postêpach swojego dziecka, a nie dostrzegaj¹ (o zgrozo!) in-
nych wartoœci p³yn¹cych ze wspólnej rozmowy wszystkich rodziców
z jednej klasy.

Zaanga¿owanie rodziców w ¿ycie szko³y generalnie spada wraz
z wiekiem dziecka – do szko³y podstawowej, chocia¿by ze wzglêdu
na obowi¹zek odprowadzania dzieci, rodzic zagl¹da niemal codzien-
nie. Je¿eli gimnazjum jest niedaleko, równie¿ istnieje szansa, ¿e
mama czy tata bêd¹ zainteresowani tym, dlaczego szko³a nie ma
wstawionych nowych okien czy dlaczego uczniowie na przerwach
krêc¹ siê po osiedlowych sklepach. A w szkole ponadgimnazjalnej,
która czêsto jest w innym mieœcie, rodzic bywa naprawdê rzadko, na
chwilê. Zreszt¹ uczniowie te¿, im starsi, tym mniej s¹ zachwyceni
tym, ¿e rodzice anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y i odbieraj¹ to jako inwigi-
lacjê w ich ¿ycie.

¯eby rozwi¹zaæ problem i bardziej zaanga¿owaæ rodziców w ¿ycie
klasy lub szko³y, trzeba najpierw zdiagnozowaæ, co jest przyczyn¹
s³abego anga¿owania siê ma miejsce w waszej szkole. W zale¿noœci
od odpowiedzi, sposoby rozwi¹zania problemu bêd¹ bowiem ró¿ne.

W czym tkwi problem?
· Rodzice nie maj¹ czasu na udzielanie siê w szkole.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· Trzeba zacz¹æ pracê od tych kilku, którzy s¹ chêtni, nie czekaæ, a¿

reszta siê w³¹czy, bo to mo¿e potrwaæ.
· Informuj¹c rodziców o tym, co robicie, nale¿y bardzo konkretnie

nazywaæ potrzeby i szacowaæ czas, jaki trzeba poœwiêciæ, np.:
1) Potrzebne s¹ dwie osoby, które w dniu 13 stycznia w godzi-
nach od 17.00 do 19.00 pomog¹ nauczycielkom w zapewnieniu
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bezpieczeñstwa podczas balu przebierañców. Chêtnych prosi-
my o zg³oszenie siê do pani WoŸniak, tel. 555 155 155.
2) Potrzebna jest pomoc w uszyciu spódniczek dla szkolnego
chóru. Spódniczek o bardzo prostym kroju potrzebnych jest 30
sztuk, musz¹ byæ gotowe za miesi¹c. Wszystkie panie, które mog¹
uszyæ chocia¿ kilka spódniczek prosimy o zg³oszenie siê do pani
Kowal, tel. 515 155 155.

· Mo¿na zorganizowaæ rodzicielski bank czasu, który polega na tym,
¿e tyle czasu, ile ty poœwiêcisz innym uczniom, np. maluj¹c ich
salê, ucz¹c kogoœ chemii czy plewi¹c szkolny ogródek, ktoœ inny
poœwiêci twojemu dziecku, ucz¹c je bezp³atnie gry na gitarze czy
konwersuj¹c w obcym jêzyku. Rodzice, którzy maj¹ bardzo ma³o
czasu na cokolwiek, mog¹ nagle znaleŸæ godzinkê, je¿eli widz¹
w tym korzyœæ dla swojego dziecka.

· Warto wykorzystywaæ internet i sms-y do kontaktów z rodzicami,
to du¿o mniej czasoch³onne formy komunikacji ni¿ spotkania.

W czym tkwi problem?
· Rodzice nie anga¿uj¹ siê w wychowanie w³asnego dziecka.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· No có¿, to wyzwanie raczej przekracza kompetencje i mo¿liwoœci

rady rodziców. Rodzice, którzy zaniedbuj¹ swoje dziecko do tego
stopnia, ¿e nie dbaj¹ o jego wykarmienie, ubranie, wychowanie,
edukacjê, raczej nie bêd¹ partnerem do wspó³pracy w szkole. Zda-
rza siê jednak czasem, ¿e rodzic, zagro¿ony np. odebraniem czy
ograniczeniem mu praw rodzicielskich, nagle uaktywnia siê (nie-
stety, zwykle tylko na chwilê), aby zdobyæ pozytywn¹ opiniê szko³y
swojego dziecka. Wykorzystajcie ten moment! Zawsze przecie¿
jest coœ do odmalowania, upieczenia czy wyremontowania w szkole
lub przedszkolu.

W czym tkwi problem?
· Rodzice nie wierz¹ w swój realny wp³yw na ¿ycie szko³y.
· (lub) Rodzicom nie stworzono warunków do autentycznego uczest-

nictwa w ¿yciu szko³y.
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· (lub) Szko³a przejawia niewielk¹ inicjatywê wobec rodziców, nie-
chêtny do pracy z rodzicami jest dyrektor lub nauczyciel.

· (lub) Przep³yw informacji pomiêdzy gronem pedagogicznym, dy-
rektorem szko³y i rodzicami jest s³aby.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
Czasem niestety jest tak, ¿e dyrektor szko³y tylko z pozoru liczy siê
ze zdaniem rodziców, prosi o kolejne opinie, ale od pocz¹tku wie, co
postanowi. W takiej sytuacji przede wszystkim nale¿y:
· porozmawiaæ z dyrektorem, byæ mo¿e nie zdaje sobie sprawy, jak

jest odbierane jego postêpowanie,
· zorganizowaæ spotkanie rodziców i zaprezentowaæ na nim kom-

petencje rady rodziców, podyskutowaæ we w³asnym gronie (bez
udzia³u pracowników szko³y), jak wzmocniæ wp³yw rodziców na
¿ycie szko³y i autonomiê rady rodziców,

· zadbaæ o to, aby wszystkie dokumenty przedstawiane do konsulta-
cji by³y dostêpne dla rodziców na kilka tygodni przed spotkaniem,
terminy spotkañ by³y znane na ca³y rok z góry, a uwagi, spostrze-
¿enia i pomys³y rodziców by³y protoko³owane,

· zacz¹æ od czegoœ ma³ego, skupiæ siê na czymœ, co mo¿na szybko
za³atwiæ i ci¹gle potem podkreœlaæ, ¿e to sukces rodziców,

· zaproponowaæ dyrektorowi szko³y wspólne spotkanie zarz¹du rady
rodziców z gronem pedagogicznym, w celu usprawnienia wspó³-
pracy miêdzy szko³¹ i rodzicami,

· uruchomiæ stronê internetow¹ rady, z w³asnym forum, dokumen-
tami, informacjami, poradami,

· wydawaæ cyklicznie gazetkê dla rodziców.

W czym tkwi problem?
· Wœród rodziców wystêpuje du¿e zró¿nicowanie œrodowiskowe,

ekonomiczne, kulturowe, religijne. Rodzice nie chc¹ siê spotykaæ
i wspó³pracowaæ z innymi rodzicami.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· Taki problem najlepiej rozwi¹zaæ przez wiêksze zintegrowanie

rodziców, wtedy wzajemne obiekcje powinny znikn¹æ. Zabawa
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andrzejkowa czy rajd ca³ych rodzin mog¹ u³atwiæ póŸniejsze kon-
takty. Najwiêkszym wyzwaniem jest zapewne to, aby rodzice wziêli
udzia³ w tej pierwszej wspólnej imprezie. Kluczem do tego s¹ dzie-
ci. Je¿eli zorganizujecie w szkole dzieñ otwarty dla ca³ych rodzin,
z wystêpami dzieci, konkursami dla rodziców, poczêstunkiem itd.,
same dzieci zadbaj¹ o to, aby ich rodzice te¿ siê pojawili.

· Je¿eli antagonizmy wœród rodziców s¹ wiêksze, pozostaje praca
w grupach zadaniowych. Niech ka¿dy zajmuje siê tym, na czym
siê zna, i dzia³a z tymi, których lubi. Mog¹ powstaæ na przyk³ad
zespo³y: ds. pozyskiwania œrodków, remontów i upiêkszania szko³y,
bezpieczeñstwa, zdrowego ¿ywienia czy szkolny klub turystycz-
ny. Wa¿ne, aby nie straciæ potencja³u ¿adnego z chêtnych rodzi-
ców!

W czym tkwi problem?
· Choroba w rodzinie powoduje, ¿e o niczym innym siê nie myœli,

na nic innego nie ma czasu.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· W takiej sytuacji trudno oczekiwaæ, ¿e rodzice w³¹cz¹ siê w ¿ycie

szko³y, chyba ¿e w³aœnie w ramach odreagowania zaproponujemy
im udzia³ w jakimœ przedsiêwziêciu. Ale nie nale¿y naciskaæ,
w przypadku choroby kogoœ bliskiego ma³o kto ma ochotê na udzie-
lanie siê spo³eczne.

W czym tkwi problem?
· Niekorzystna lokalizacja szko³y (rodzice nie przychodz¹ do szko-

³y – nie jest im „po drodze”, znajduje siê w niebezpiecznej okolicy
i popo³udniami rodzice niechêtnie tam zagl¹daj¹).

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· Rada nie przeniesie szko³y w inne miejsce, ale mo¿e spowodo-

waæ, aby sta³a siê ona rodzicom bardziej „po drodze” dziêki temu,
¿e w budynku szko³y zaczn¹ odbywaæ siê kursy prawa jazdy, jêzy-
ka angielskiego dla doros³ych, aerobik dla mam, pi³ka no¿na dla
ojców itd. Przyci¹gaj¹c rodziców w ró¿nych sprawach do szko³y
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spowodujemy, ¿e przy okazji przeczytaj¹ gazetkê œcienn¹, zobacz¹
zaproszenie do pomocy i poznaj¹ innych rodziców, którzy ju¿ siê
w ¿ycie szko³y anga¿uj¹.

RÓ¯NE CIEKAWE POMYS£Y

I jeszcze kilka ciekawych, uniwersalnych pomys³ów na zwiêkszenie
zaanga¿owania rodziców w ¿ycie szko³y (bez wzglêdu na przyczynê
tego stanu):

Zamiast wywiadówki – spotkanie rodziców. Wywiadówki w takiej
formie, w jakiej najczêœciej siê odbywaj¹, nie sprzyjaj¹ integracji i za-
anga¿owaniu rodziców. Ka¿dy dostaje wykaz ocen swojej pociechy,
wychowawca przez kilka minut podaje ogólne informacje, skarbnik
klasowy przypomina o sk³adkach (w tym momencie wszyscy wbijaj¹
oczy w ziemiê), wychowawca prosi o pomoc w zorganizowaniu sto-
iska klasy na kiermasz szkolny (oczy nadal utkwione w ziemiê) i…
do widzenia. I choæ to zaskakuj¹ce, wychowawca czêsto sam nie za-
uwa¿a, ¿e taka forma spotkania nie jest najlepsza. Rodzice z rady
rodziców mog¹ zaproponowaæ wychowawcy, aby zmieniæ charakter
spotkania, inaczej ustawiæ sto³y (tak, by wszyscy mogli siê widzieæ),
zaparzyæ kawê, upiec ciasto. Przecie¿ po krótkiej informacji wycho-
wawcy klasy mo¿na porozmawiaæ razem na wiele ró¿nych tematów,
pochwaliæ siê, jak sobie ktoœ poradzi³ z problemem, umówiæ siê na
wspólne odprowadzanie dzieci do szko³y itd. Trzeba tylko stworzyæ
warunki do rozmowy. Czasem po szeœciu latach chodzenia na wywia-
dówki nadal nie wiemy, jak wygl¹daj¹ rodzice z „naszej klasy”, jak
siê nazywaj¹, bo siedzimy jeden za drugim, po³owa nie przychodzi
w ogóle, nikt nikogo nie przedstawia. Czas wreszcie to zmieniæ! Prze-
cie¿ warto poznaæ lepiej rodziców kole¿anek i kolegów naszego dziec-
ka.

Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest podkreœlanie rangi rady rodziców i wspie-
ranie tych, którzy zostali do niej (nie zawsze zupe³nie dobrowolnie)
wybrani. Zadbajcie o to, aby spotkania rady by³y bardzo dobrze przy-
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gotowane, ciekawe i potrzebne. Dobrze by by³o, aby cz³onkowie rady
otrzymywali wydrukowane dokumenty i inne materia³y, które pomog¹
im z kolei zaprezentowaæ omawiany temat na najbli¿szym spotkaniu
klasowym. Je¿eli ktoœ z cz³onków rady nie radzi sobie w pracy z ro-
dzicami w swojej klasie, trzeba siê tym zainteresowaæ, pomóc mu,
doradziæ, w innym przypadku na pewno za rok ju¿ nawet ten rodzic
nie da siê wybraæ! Najczêœciej jednak wygl¹da to mniej wiêcej tak:
W rankingu wp³acania sk³adki najs³abiej wypad³a klasa IIIc. Czy jest
na sali rodzic z tej klasy? No... proszê pana, proszê siê wzi¹æ do robo-
ty!

Mo¿na te¿ potraktowaæ rodziców, którzy sami z siebie nie anga¿uj¹
siê w ¿ycie szko³y, jako ekspertów. Chcemy wprowadziæ zmiany w re-
gulaminie rady rodziców? Poproœmy o pomoc prawnika, który ma
syna w 6a. Opracowujemy cykl zajêæ pozalekcyjnych dla uczniów
prowadzonych przez rodziców? Pamiêtajmy, ¿e jedna z mam z 3b jest
kosmetyczk¹, a tata z 4a jest pasjonatem fotografii. Mo¿e sami nie
deklarowali siê do pomocy, ale du¿o trudniej bêdzie im odmówiæ,
je¿eli zg³osi siê do nich cz³onek rady rodziców (najlepiej jeszcze z po-
parciem dyrektora) z proœb¹ o poœwiêcenie zaledwie dwóch godzin
dla szko³y!

Trzeba zrobiæ wszystko, aby przyci¹gn¹æ rodziców do szko³y. Tak jak
wspomnieliœmy ju¿ wczeœniej, szko³a mo¿e staæ siê miejscem rozwo-
ju pasji rodziców! To tu mog¹ spotkaæ siê w kole bryd¿owym, kole
zdrowego gotowania, pograæ w pi³kê czy nauczyæ siê jêzyka angiel-
skiego. A siedz¹c w szkolnej ³awie czy biegaj¹c po sali gimnastycz-
nej, szybciej dostrzeg¹, ¿e przyda³oby siê malowanie, nowy sprzêt
lub krzes³a.

Bardzo cennym pomys³em jest organizowanie festynów szkolnych czy
dni otwartych szko³y zamiast popo³udniami – w jedn¹ z sobót, kiedy
szko³a odpracowuje dzieñ wolny. Najczêœciej rodzice w tym dniu nie
pracuj¹ i mog¹ spêdziæ przedpo³udnie w szkole. Trzeba tylko pamiê-
taæ o tym, aby program by³ tak skonstruowany, aby ka¿dy rodzic, nie
tylko rodzic prymusa, by³ dumny z osi¹gniêæ i talentów swojej pocie-
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chy oraz by panowa³a mi³a i przyjacielska, wrêcz familijna atmosfe-
ra. Mo¿na wykorzystaæ taki dzieñ do zorganizowania krótkiego wal-
nego spotkania rodziców, np. w czasie, kiedy dzieci bêd¹ siê przygo-
towywaæ do wystêpów, i zaprezentowaæ wtedy dzia³ania i potrzeby
rady rodziców.

Innym sprytnym pomys³em jest sk³adanie rodzicom pisemnie ¿yczeñ
od rady rodziców, np. z okazji œwi¹t, z jednoczesnym za³¹czeniem
listy zadañ, których mogliby siê dobrowolnie podj¹æ oraz informacj¹,
na co w tym roku rada planuje wydaæ pieni¹dze. Je¿eli rodzic znaj-
dzie na liœcie zadañ coœ, co umie i lubi robiæ, albo informacjê, ¿e za
wp³acone przez rodziców sk³adki (tak¿e jego 10 z³) urz¹dzicie profe-
sjonaln¹ salê multimedialn¹, wówczas mo¿na liczyæ na jego pozy-
tywn¹ reakcjê.

Wiele szkó³, w których rodzice s¹ bardzo zaanga¿owani i aktywni,
swój sukces upatruje we… wspólnych imprezach. Zw³aszcza w ma-
³ych miejscowoœciach i wsiach to szko³a jest g³ównym centrum kultu-
ralnym, to tu odbywaj¹ siê bale karnawa³owe, koncerty, przedstawie-
nia i spotkania z ciekawymi ludŸmi. Rodzice, którzy w ci¹gu roku
kilka razy bawili siê na andrzejkach, w sylwestra czy podczas musi-
calu, chêtniej bêd¹ ze sob¹ rozmawiaæ i, co najwa¿niejsze, wspólnie
dzia³aæ. Czêsto takie przedsiêwziêcia s¹ adresowane jednoczeœnie dla
rodziców i dla nauczycieli. To bardzo cenna inicjatywa!
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O ANGA¯OWANIU RODZICÓW
JESZCZE WIÊCEJ

W Danii to rodzice uczniów decyduj¹ o bud¿ecie szko³y, w Hiszpanii
zatrudniaj¹ i zwalniaj¹ dyrektora szko³y, w Anglii, Irlandii Pó³nocnej,
Walii zarz¹dzaj¹ personelem szko³y i zasobami finansowymi szko³y.
W Polsce rodzice uczniów generalnie s³abo anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y
czy przedszkola, nie przychodz¹ na wywiadówki, niechêtnie zasia-
daj¹ w radzie rodziców czy radach oddzia³owych. S¹ czêsto bierni,
roszczeniowi lub nieobecni. Oczywiœcie, zawsze mo¿na liczyæ na grup-
kê rodziców chêtnych, zaanga¿owanych, jednak w skali ca³ej szko³y
czy przedszkola jest to zespó³ niezbyt liczny. Czy to polscy rodzice s¹
inni, czy rzeczywistoœæ polskiej szko³y? Czy maj¹ tu znaczenie czyn-
niki spo³eczne, kulturowe, rozwi¹zania ustawowe? A mo¿e wypraco-
wane sposoby wspó³pracy na p³aszczyŸnie szko³a-rodzice nie s¹ naj-
skuteczniejsze?

Rady rodziców maj¹ szerokie kompetencje, a tak¿e ustawowo zagwa-
rantowan¹ niezale¿noœæ od dyrekcji i grona pedagogicznego. Oczy-
wiœcie, mo¿na siê zastanawiaæ, czy nie powinny zostaæ jeszcze bar-
dziej rozszerzone kompetencje zwi¹zane z decydowaniem (a nie tylko
konsultowaniem). W Danii rodzice decyduj¹ o programie nauczania
i stosowanych metodach, szkolnych wydarzeniach i projektach, ofer-
cie zajêæ pozalekcyjnych itd. Podobnie rzecz ma siê w Austrii, Irlan-
dii, W³oszech czy Norwegii.

Jednak na razie rady rodziców w polskich szko³ach i przedszkolach
nie korzystaj¹ nawet z wielu tych kompetencji, które ju¿ posiadaj¹.
Wielu rodziców, zarówno tych, którzy wybieraj¹ radê rodziców, jak
i tych, którzy s¹ do niej wybierani, nie wie, czym siê rada ma zajmo-
waæ. Rzadko kiedy rady s¹ w tym zakresie szkolone.

Kompetencj¹, z której korzysta siê najczêœciej, jest gromadzenie fun-
duszy. Wiêkszoœæ rad ogranicza siê jedynie do pozyskiwania œrodków
z dobrowolnej sk³adki, s¹ jednak i takie, które organizuj¹ akcje zarob-
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kowe, jarmarki, bale, aukcje, pozyskuj¹ sponsorów czy sk³adaj¹ w³a-
sne projekty (np. w partnerstwie z organizacj¹ pozarz¹dow¹). Cho-
cia¿ z wykorzystywaniem mo¿liwoœci gromadzenia przez radê rodzi-
ców œrodków finansowych nie jest najgorzej, nawet tu napotykamy
problemy z samodzielnoœci¹. Czêsto to dyrektor lub wychowawca
namawia do wp³acania sk³adki, czêsto to oni równie¿ przedstawiaj¹
sprawozdanie z wydatkowania œrodków rady rodziców. Najczêœciej
dlatego, ¿e rodzice nie poczuwaj¹ siê do tych zadañ. Warto jednak
próbowaæ, zachêcaæ – rodzice zdecydowanie chêtniej wp³ac¹ sk³ad-
kê, kiedy poczuj¹, ¿e s¹ kimœ wiêcej ni¿ tylko p³atnikiem, kiedy bêd¹
wspó³decydowaæ o wydatkowaniu funduszy, kiedy bêd¹ informowa-
ni o tym, na co zosta³y przeznaczone w ubieg³ym roku i kiedy rodzica
bêdzie zachêca³ do wp³aty inny rodzic.

Zazwyczaj rady opiniuj¹ równie¿ bud¿et szko³y a przedstawiciel rady
rodziców bierze udzia³ w komisji konkursowej powo³anej w celu
wyboru dyrektora. Du¿o rzadziej rady rodziców realnie korzystaj¹
z mo¿liwoœci oceniania pracy nauczycieli i opiniowania oceny ich do-
robku zawodowego. Rady, nawet te, które s¹ œwiadome swoich upraw-
nieñ, jedynie pozornie z nich korzystaj¹. Podczas posiedzenia rady
lub jej zarz¹du, bez wczeœniejszego przygotowania i poinformowa-
nia cz³onków rady, na jaki temat bêd¹ debatowaæ, przyjmowane s¹
uchwa³y jednym zdaniem pozytywnie opiniuj¹ce przedstawion¹ przez
dyrektora szko³y listê nauczycieli. W skrajnych przypadkach zdarza
siê, ¿e opiniuj¹ce osoby nie znaj¹, nie kojarz¹ nawet danego na-
uczyciela, poniewa¿ nie uczy ich dziecka! Kiedy przechodzimy do
porz¹dku dziennego nad opisan¹ wy¿ej sytuacj¹, zapewniamy sobie
wprawdzie spokój (bo inaczej zawsze znajdzie siê jakiœ rodzic-pie-
niacz, który moment opiniowania nauczycieli móg³by wykorzystaæ
do za³atwienia w³asnych porachunków z konkretnym pedagogiem),
ale jednoczeœnie nie dajemy szansy, aby rodzice mogli w sposób
odpowiedzialny wyraziæ swoje uznanie, opiniê, przekazaæ informa-
cjê zwrotn¹.

Rodzice nieczêsto inicjuj¹ (chocia¿ przecie¿ mog¹) jak¹kolwiek dys-
kusjê czy pracê nad wa¿nymi sprawami – programem wychowaw-
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czym szko³y, programem profilaktyki itd. Ich rola najczêœciej ograni-
cza siê do przeg³osowania, bez wnoszenia jakichkolwiek poprawek,
dokumentu przygotowanego przez grono pedagogiczne. Nie wszyst-
kie rady zdaj¹ sobie równie¿ sprawê z tego, ¿e maj¹ prawo wystêpo-
waæ do organu prowadz¹cego szko³ê oraz kuratorium oœwiaty z wnio-
skami i opiniami we wszystkich sprawach szko³y. O ile jeszcze,
nieœmia³o zazwyczaj, zg³osz¹ siê z jakimœ pomys³em czy inicjatyw¹
do dyrektora szko³y, uwa¿aj¹, ¿e na zewn¹trz nie wypada wystêpo-
waæ bez poœrednictwa dyrektora. A szkoda, poniewa¿ rada rodziców
bêd¹ca reprezentantem kilkuset rodziców, ma czasem zdecydowanie
wiêksz¹ „si³ê przebicia” ni¿ dyrektor!

Czy samodzielnoœæ i zaanga¿owanie rady rodziców i ca³ej spo³eczno-
œci rodzicielskiej mo¿na jakoœ wzmóc? Na szczêœcie tak! Paradoksal-
nie samo unikanie niektórych b³êdów i stereotypowych rozwi¹zañ ju¿
bêdzie sukcesem. Tu kilka rad dla dyrektorów szkó³ i przedszkoli, ale
cennych tak¿e dla przewodnicz¹cych rad rodziców:
· Zadbaj o to, aby rodzice przed wybraniem swoich przedstawicieli

do rady rodziców znali kompetencje i obowi¹zki rady, zdawali
sobie sprawê, co bêdzie mia³a do zrobienia w tym roku szkolnym
i ile czasu trzeba zarezerwowaæ sobie jej na dzia³ania. Oczywiœcie
najlepiej, aby wszystkie te aspekty zosta³y przedstawione przez
przewodnicz¹cego rady rodziców b¹dŸ innego cz³onka rady – od
czegoœ jednak trzeba zacz¹æ. Je¿eli nie ma kompetentnego rodzi-
ca, takie wprowadzenie mo¿e zrobiæ dyrektor szko³y lub zapro-
szony goœæ (trener, przewodnicz¹cy jakiejœ aktywnej rady rodzi-
ców itd.).

· Umo¿liw cz³onkom rady wziêcie udzia³u w szkoleniu dla rad ro-
dziców oraz dostêp do literatury.

· Zaproponuj swojej radzie rodziców redagowanie w³asnej strony
www lub zak³adki na stronie szko³y/przedszkola.

· Zadbaj o to, aby na spotkaniach rady to rodzice czuli siê gospoda-
rzami. Niech rada rodziców podpisuje siê pod zaproszeniami na
spotkania, zadecyduje, jaki ma byæ porz¹dek obrad, ustawienie
sali, czy potrzebny jest rzutnik, czy trzeba coœ skserowaæ itd. Po-
cz¹tki bêd¹ trudne, bo wymagaj¹ zmiany myœlenia i przyzwycza-
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jeñ, wymagaj¹ zrozumienia swojej odrêbnoœci, zaplanowania dzia-
³añ, wziêcia odpowiedzialnoœci.

· Dyrektor niech bêdzie goœciem podczas spotkañ rady. Nale¿y go
uprzedziæ, w których czêœciach obrad jego obecnoœæ jest przewi-
dziana, na jaki temat powinien siê przygotowaæ (albo ktoœ z jego
podw³adnych, np. pedagog szkolny).

· Dyrektor z du¿ym wyprzedzeniem powinien ustaliæ z rad¹ rodzi-
ców, czego od nich bêdzie oczekiwa³ w ci¹gu roku. Je¿eli wiosn¹
bêdzie potrzebna opinia rady w sprawie nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans pedagogiczny, ju¿ jesieni¹ rada powinna wiedzieæ,
kogo bêdzie opiniowaæ. Je¿eli rada ma opiniowaæ jakieœ doku-
menty czy materia³y, nale¿y stworzyæ jej realn¹ szansê na zapo-
znanie siê z nimi.

· Nale¿y zadbaæ o to, aby protoko³y z posiedzeñ rady i teksty uchwa³
pisa³ rodzic. Je¿eli trzeba, nale¿y zapewniæ pomoc (np. sekretar-
ki) w pierwszym protoko³owaniu.

· Zadbajcie o to, aby sprawy rady rodziców by³y prezentowane na
spotkaniach z rodzicami (zarówno walnych jak i klasowych) oraz
wobec grona pedagogicznego przez cz³onków rady.

· Zadbajcie, aby wychowawcy w waszej szkole czy przedszkolu
chêtnie i umiejêtnie wspó³pracowali z rodzicami, umieli ich akty-
wizowaæ do wspólnych dzia³añ, traktowali jako partnerów. Warto
równie¿ uaktualniæ wiedzê nauczycieli i wychowawców – czasem
nadal u¿ywaj¹ oni terminu „komitet rodzicielski”, twierdz¹, ¿e rada
klasowa musi liczyæ trzy osoby, ¿e dzieci nauczycielskie s¹ zwol-
nione z wp³at (!), nie znaj¹ kompetencji rad rodziców ani zasad
ich funkcjonowania.

· Doceniajcie zaanga¿owanie, dziêkujcie za nie.
· Nie stosujcie ogólników typu „kto z pañstwa móg³by siê zaanga-

¿owaæ?”. Mówcie konkretnie: potrzebne s¹ dwie osoby, które po-
mog¹ nam w zapewnieniu bezpieczeñstwa dzieci podczas kuligu
28 lutego w godzinach 9.00-12.00; potrzebna jest osoba, która
wykonuje zawód zwi¹zany z promocj¹ zdrowia (lekarz, higienist-
ka, pedagog, dietetyk) i poprowadzi cykl (3 spotkania) popo³u-
dniowych warsztatów dla rodziców.



RODZICE W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA OSIEDLU 111

WA¯NE

Nie pozwól, aby pomys³y, które przysz³y Ci do g³owy podczas czy-
tania ostatnich dwóch rozdzia³ów, ulecia³y! Zapisz te propozycje,
usprawnienia w pracy Twojej rady rodziców, które warto wprowa-
dziæ od rêki.
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WSPÓ£PRACA
Z SAMORZ¥DEM UCZNIOWSKIM

Jednym z obowi¹zków rady rodziców jest wspó³praca z samorz¹dem
uczniowskim. Bardzo czêsto to zadanie pozostaje martwym zapisem
a samorz¹d szkolny nawet nie wie, ¿e w szkole dzia³a taki organ, jak
rada rodziców.

O ile w szkole podstawowej wspó³praca z samorz¹dem, ze wzglêdu
na jego ma³¹ samodzielnoœæ i zazwyczaj niedu¿e kompetencje, bê-
dzie niewielka, to ju¿ na etapie gimnazjum czy szko³y ponadgimna-
zjalnej naprawdê mo¿ecie razem zrobiæ coœ wa¿nego i potrzebnego.
Od czego zacz¹æ tak¹ wspó³pracê? Oczywiœcie od poznania siê. Mo¿-
na zaprosiæ zarz¹d samorz¹du szkolnego na spotkanie zarz¹du rady
rodziców, przedstawiæ uczniom siebie i kompetencje rady rodziców,
pozwoliæ, aby uczniowie równie¿ zaprezentowali, czym siê zajmuj¹,
jakie maj¹ potrzeby i plany. Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e podczas takiego
pierwszego kontaktu uczniowie nie bêd¹ mieli ¿adnych potrzeb i próœb
w stosunku do rady rodziców. Mog¹ byæ przecie¿ zaskoczeni tak¹
mo¿liwoœci¹ i potrzebowaæ czasu do namys³u. Wa¿ne wiêc, aby na
tym pierwszym spotkaniu ustaliæ, w jaki sposób bêdziecie siê kontak-
towaæ w przysz³oœci, wymieniæ siê numerami telefonów i adresami
mailowymi. I zapewniæ m³odych, ¿e zawsze chêtnie wys³uchacie ich
pomys³ów.

Bardzo wa¿na jest atmosfera, jaka bêdzie panowaæ podczas spotka-
nia. M³odzi ludzie maj¹ doœæ traktowania z góry, przepytywania, kry-
tykowania czy wyœmiewania szalonych pomys³ów. Pamiêtajcie o tym,
aby traktowaæ ich po partnersku, a w przypadku pomys³ów sprawia-
j¹cych wra¿enie nierealnych spróbowaæ wydobyæ z nich to, co jest
cenne, ciekawe i najwa¿niejsze. M³odzi ludzie chc¹ byæ samodzielni,
chc¹ udowodniæ doros³ym, ¿e potrafi¹ sami zrobiæ coœ fajnego. Naj-
czêœciej wiedz¹, co chc¹ robiæ, rzadziej, jak to zrobiæ i za co. Rada
rodziców mo¿e w takiej sytuacji znacznie pomóc, pamiêtaæ jednak
musicie, aby tylko wspieraæ samorz¹d w jego dzia³aniach, a nie przej-
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mowaæ pomys³y (bo zrobicie to przecie¿ lepiej, szybciej, profesjonal-
nie). Trzeba przecie¿ stwarzaæ dzieciom okazje, aby mog³y siê spraw-
dziæ w samodzielnym dzia³aniu, nawet jeœli wiemy, ¿e my zrobiliby-
œmy to lepiej!

Oto przyk³adowe formy wspó³pracy rady rodziców z samorz¹dem
uczniowskim:
· Wspólne zaadaptowanie strychu szko³y na klub m³odzie¿owy. Sa-

morz¹d sam opracowuje projekt adaptacji, przygotowuje bud¿et,
pozyskuje czêœæ œrodków potrzebnych do przeprowadzenia remon-
tu. Zarz¹d rady rodziców konsultuje, wspiera, doradza, popiera
pomys³ wobec dyrektora szko³y oraz zapewnia czêœæ œrodków fi-
nansowych. Rodzice pe³ni¹ równie¿ dy¿ury podczas remontu i ucz¹
m³odych malowania, k³adzenia tapet czy wyk³adziny.

· Uczniowie liceum chc¹ zorganizowaæ szkolny rajd górski. Sami
opracowuj¹ pomys³, trasy, preliminarz. Rodzice wspieraj¹ projekt
finansuj¹c nagrody, zapewniaj¹c gor¹cy posi³ek na mecie rajdu
oraz dwóch rodziców – przewodników górskich i kilku rodziców
do dodatkowej opieki. Dyrektor szko³y deleguje nauczycieli do
opieki nad uczniami podczas rajdu.

· Samorz¹d uczniowski chce samodzielnie zdobyæ œrodki finanso-
we w konkursie grantowym dla m³odych. Ca³y pomys³ wymaga
jednak jeszcze doprecyzowania a sporz¹dzenie bud¿etu do wnio-
sku jest dla m³odych bardzo trudne. Rada rodziców zapewnia wiêc
pomoc rodzica, który pracuje jako g³ówny ksiêgowy i nauczy ich
sporz¹dzaæ bud¿et. Rada znajdzie te¿ doros³ego opiekuna ca³ego
projektu – zgodnie z wymogiem grantodawcy.

· Rada rodziców zamierza wnioskowaæ do dyrektora szko³y o zmia-
nê podrêcznika do jêzyka angielskiego ze wzglêdu na jego wy-
sok¹ cenê i ma³¹ dostêpnoœæ na rynku. Rada prosi samorz¹d o wy-
ra¿enie swojej opinii na ten temat.

· Rada rodziców przygotowuje opiniê dla nauczyciela, który ubiega
siê o stopieñ nauczyciela mianowanego. Rada prosi samorz¹d szkol-
ny o wyra¿enie swojej opinii na temat tego nauczyciela.
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WA¯NE

Czy potrafisz odpowiedzieæ na poni¿sze pytania:
· Kto jest przewodnicz¹cym samorz¹du szkolnego w Twojej szko-

le?
· Który z nauczycieli jest opiekunem samorz¹du szkolnego w Two-

jej szkole?
· Czy wiesz, co ciekawego robi samorz¹d w Twojej szkole?
· Czy wiesz, w czym potrzebuj¹ pomocy?
· Czy Twoje dziecko wie, ¿e dzia³asz w radzie rodziców?
· Czy Twoje dziecko wie, w czym mo¿e pomóc uczniom rada ro-

dziców?
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 RODZICE NA RZECZ
SPO£ECZNOŒCI

LOKALNEJ
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Dobrze dzia³aj¹ca rada rodziców jest dla doros³ych doskona³¹ okazj¹
do nauki postaw obywatelskich. Czêsto zdarza siê, ¿e trafiaj¹cy do
szkó³ i przedszkoli rodzice nie maj¹ ¿adnych wczeœniejszych doœwiad-
czeñ zwi¹zanych z wolontariatem. Badania wykazuj¹, ¿e jedynie 16%
naszych rodaków udziela siê spo³ecznie (Dzia³alnoœæ spo³eczna Pola-
ków, CBOS, styczeñ 2010). Ci bierni dotychczas doroœli trafiaj¹ do
przedszkola lub szko³y w charakterze rodziców przedszkolaka czy
ucznia. Od tego, jak dzia³a miejscowa rada rodziców i od tego, jakie
umiejêtnoœci w budowaniu wspó³pracy szko³y/przedszkola z rodzica-
mi posiadaj¹ nauczyciele, zale¿y, czy zapragn¹ oni i naucz¹ siê sku-
tecznie dzia³aæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e aktywn¹ postawê rodzica wobec szko³y nale¿y
kszta³towaæ jak najszybciej, ju¿ w przedszkolu i pierwszych klasach
szko³y podstawowej. Wtedy mamy najwiêksz¹ szansê na sukces – ni-
gdy póŸniej rodzic tak czêsto nie pojawia siê w szkole, tak ³atwo nie
anga¿uje siê w ¿ycie szkolne dziecka. Ale nie wie, w czym mo¿e po-
móc, przecie¿ to dopiero pocz¹tek „kariery” rodzica ucznia. I to szko-
³a (lub przedszkole) oraz rodzice starsi sta¿em musz¹ mu pokazaæ,
jaka pomoc oczekiwana jest od rodziców, na jakich zasadach mog¹
siê oni w³¹czyæ w ¿ycie szko³y, wykszta³ciæ pewne nawyki. Rodzic,
który ju¿ w podstawówce dzia³a³ w prê¿nej radzie rodziców, najczê-
œciej uaktywnia siê równie¿ w gimnazjum czy szkole œredniej. Ktoœ,
kto tego nie doœwiadczy³, gdy dziecko zaczyna³o naukê, potem bê-
dzie z trudem zmienia³ swoje postawy. Zaanga¿owanie rodziców w ¿y-
cie szko³y generalnie spada wraz z wiekiem dziecka – do szko³y pod-
stawowej, chocia¿by ze wzglêdu na obowi¹zek odprowadzania dzieci,
rodzic zagl¹da niemal codziennie. Je¿eli gimnazjum jest niedaleko,
równie¿ istnieje szansa, ¿e mama czy tata bêd¹ zainteresowani tym,
dlaczego szko³a nie ma wstawionych nowych okien czy dlaczego
uczniowie na przerwach krêc¹ siê po osiedlowych sklepach. A w szkole
ponadgimnazjalnej, która czêsto jest w innym mieœcie, rodzic bywa
naprawdê rzadko, na chwilê.

Dziêki nabywanym w radzie rodziców postawom i umiejêtnoœciom
spo³ecznym i obywatelskim wzrasta uczestnictwo rodziców w ¿yciu
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publicznym, co sprzyja rozwojowi œrodowiska lokalnego. Dobrze dzia-
³aj¹ca rada jest promocj¹ aktywnoœci, zaproszeniem do wspólnego
rozwi¹zywania problemów – na pocz¹tku tych zwi¹zanych ze szko³¹
czy przedszkolem, ale z czasem równie¿ szerszych, zwi¹zanych z osie-
dlem, dzielnic¹, miastem. Dzia³anie w radzie rodziców u³atwia po-
znanie innych aktywnych, nieobojêtnych ludzi, co jest podstaw¹ do
skutecznych dzia³añ lokalnych. Kiedy wspólnie uda nam siê rozwi¹-
zaæ problem dotycz¹cy naszych dzieci, zaczynamy wierzyæ, ¿e od nas
wiele zale¿y, ¿e mo¿emy mieæ wp³yw na jakoœæ ¿ycia i przysz³oœæ
naszej spo³ecznoœci. A od takiego przekonania do szerszego dzia³ania
ju¿ tylko krok! Tworz¹ siê solidne wiêzi miêdzy ludŸmi, wypracowa-
ne zostaj¹ partnerskie relacje pomiêdzy rodzicami a szko³¹, innymi
radami rodziców, instytucjami. Budowane jest poczucie wspólnego
dobra i wspólnej sprawy.

Szko³a czy przedszkole, nie tylko w ma³ej miejscowoœci, dziêki ak-
tywnym rodzicom mo¿e staæ siê centrum lokalnej animacji, miejscem,
gdzie mo¿na siê spotkaæ, wspólnie dzia³aæ, znaleŸæ pomoc lub pomóc
innej osobie. Coraz czêœciej przy szko³ach, z inicjatywy rodziców lub
nauczycieli, powstaj¹ stowarzyszenia i fundacje dzia³aj¹ce na rzecz
danej spo³ecznoœci. Jest to pomys³ na skanalizowanie dobrej energii,
wykorzystanie doœwiadczeñ nabytych w dzia³aniu rady rodziców, za-
trzymanie przy szkole tych, których kadencja w radzie ju¿ wygas³a,
oraz zaproszenie do dzia³ania innych sojuszników, którzy w formal-
nej radzie rodziców dzia³aæ nie mog¹ (dziadkowie, s¹siedzi, absol-
wenci, lokalni dzia³acze).

Przyk³adem dzia³ania rodziców na rzecz ca³ej spo³ecznoœci lokalnej
s¹ organizowane festyny i pikniki, koncerty charytatywne, ale te¿ lo-
kalne inicjatywy obywatelskie.

Na kolejnych stronach przedstawiamy dwa przyk³ady dzia³añ rodzi-
ców na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
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RYCZÓWEK – Rodzina najwy¿sz¹ wartoœci¹

W piknikowej, ale co najwa¿niejsze, w rodzinnej atmosferze odby³o
w Ryczówku œwiêto rodziny pod has³em „Rodzina najwy¿sz¹ wartoœci¹”.

 Na spotkanie zaprosili Rada Rodziców, Dyrektor, nauczyciele, ucznio-
wie oraz przedszkolaki z Ryczówka. Wydarzenie mia³o miejsce 21 czerw-
ca na placu Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku. Mieszkañcy
– g³ównie rodziny z dzieæmi – którzy przyszli na miejsce pikniku, mogli
wzi¹æ udzia³ w licznych zabawach i grach sportowych, muzycznych, ta-
necznych i literackich. Wiele zabawy dostarczy³ m.in. konkurs dla ro-
dzin, polegaj¹cy na zaœpiewaniu znanych wierszy dla dzieci na melodi¹
popularnych piosenek. By³a tak¿e loteria, w której ka¿dy los wygrywa³
nagrody rzeczowe, by³ poczêstunek, kie³baski z grilla i zabawa tanecz-
na.

Ÿród³o:
www.gmina-klucze.pl/159,more,457-ryczowek_-_rodzina_najwyzsza_wartoscia.html

RUDA ŒL¥SKA – Klubik rodzica

Klubik Rodzica powsta³ w marcu 2010 roku z inicjatywy kilku za-
przyjaŸnionych ze sob¹ rodzin. Mia³ byæ dla nas – mam, które wówczas
przebywa³y na urlopach macierzyñskich i wychowawczych, alternatyw¹
dla monotonii domowych obowi¹zków. Chcia³yœmy stworzyæ przyjazne
dla siebie miejsce, gdzie bêdziemy mieæ mo¿liwoœæ wzajemnego uboga-
cania siê i po prostu „pogadania” o wzlotach i upadkach bycia rodzicem,
a tak¿e szkolenia z szeroko pojêtego wychowywania dzieci. Zale¿a³o
nam równie¿ na stworzeniu dla naszych dzieci okazji do spotkania z ró-
wieœnikami, a tak¿e jak najlepszego stymulowania ich rozwoju. Z cza-
sem ten drugi aspekt naszego funkcjonowania sta³ siê naszym prioryte-
tem i dzisiaj chyba mo¿emy zdefiniowaæ klubik jako miejsce, gdzie dzieci
mog¹ rozwijaæ siê przez spotkania z muzyk¹, sztuk¹ i nauk¹, przy ak-
tywnym udziale rodziców.

Pocz¹tkowo spotkania odbywa³y siê raz w tygodniu przez 2,5 godz.
Nie by³o konkretnego planu spotkañ. Chcia³yœmy po prostu odpocz¹æ,
luŸno rozmawiaj¹c ze sob¹, g³ównie na tematy zwi¹zane z wychowywa-
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niem naszych dzieci. Nie organizowa³yœmy ¿adnych zajêæ dla dzieci,
korzystaj¹c z tego, ¿e na ogó³ zajmowa³y siê sob¹ nawzajem spragnione
dzieciêcego towarzystwa. Po kilku spotkaniach okaza³o siê jednak, ¿e
przyda³by siê jakiœ pomys³ na zagospodarowanie czasu naszym pocie-
chom. Rozrasta³a siê te¿ nasza spo³ecznoœæ, przybywa³o dzieci w ró¿-
nym wieku. Zaczê³yœmy wspólnie œpiewaæ i tañczyæ znane nam dzieciê-
ce piosenki, co okaza³o siê trafionym pomys³em – nasze dzieci by³y
zachwycone tak¹ formu³¹. Potem dosz³a chusta terapeutyczna i proste
zabawy z chust¹ urozmaici³y nasze klubikowe popo³udnia. Do prowa-
dzenia zabaw z dzieæmi nie potrzebne by³y ¿adne osoby z zewn¹trz,
mamy same proponowa³y repertuar piosenek i zabaw. Niektóre mamy
wysz³y z inicjatyw¹, proponuj¹c sportowe formy spêdzania wspólnego
czasu (joga, fitness), a tak¿e proste zabiegi upiêkszaj¹co-kosmetyczne.
Pojawi³a siê potrzeba informowania siê nawzajem, odnoœnie planów na
najbli¿sze spotkania – pojawi³ siê „newsletter klubikowy”, rozsy³any
drog¹ elektroniczn¹.

Dzieci i mam chêtnych na spotkania ci¹gle przybywa³o i z czasem
pojawi³ siê problem ró¿nych oczekiwañ wzglêdem zajêæ – zarówno dzieci,
jak i rodziców. Trudno by³o zorganizowaæ je tak, ¿eby dostosowane by³y
zarówno dla maluszków ok. 1 roku ¿ycia, jak i 2-3-latków. Zaczê³yœmy
posi³kowaæ siê osobami z zewn¹trz, np. zaprasza³yœmy osoby graj¹ce na
gitarze do wspólnych œpiewanek. Najwa¿niejsz¹ jednak zmian¹ od roku
szkolnego 2010/2011 by³ podzia³ na dwie grupy wiekowe – maluszki
i starszaki. Formu³a spotkañ uleg³a znacznej zmianie – z racji podzia³u
na dwie grupy, mo¿na by³o realizowaæ ju¿ bardziej ambitne scenariusze
zajêæ, dostosowanych do konkretnego wieku dzieci.

Na zajêciach dla maluszków g³ówn¹ form¹ zajêæ pozosta³y œpiewan-
ki i wyliczanki oraz zabawy z chust¹. Czasami udawa³o siê zrealizowaæ
równie¿ elementy muzykoterapii, wykorzystuj¹c muzykê klasyczn¹, czy
dogoterapii – jedna z mam szkoli³a siê w tym zakresie. W du¿ej mierze
jednak spotkania te mia³y improwizowany przebieg, a mamy czerpa³y
radoœæ z samego tylko wspólnie spêdzonego czasu w klubiku.

Zajêcia dla starszaków – z racji wieku dzieci, mog³y ju¿ nieœæ ze sob¹
wiêcej treœci dydaktycznej. Mamy starszaków, zainteresowane wszech-
stronnym rozwojem swoich dzieci, zaczê³y organizowaæ dla siebie na-
wzajem zajêcia tematyczne. W trakcie roku szkolnego uda³o siê prze-
prowadziæ zajêcia m.in. teatralne (z wykorzystaniem samodzielnie
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zrobionych przez dzieci pacynek, kukie³ek lub teatrzyku cieni), muzycz-
ne (z wykorzystaniem zaproszonych goœci – œpiewanki z gitar¹), pla-
styczne (lepienie z gliny, tworzenie œwiec, bi¿uterii, lepienie z masy sol-
nej) czy kulinarne (wspólne pieczenie s³odkiego poczêstunku, wspólne
przygotowywanie kolacji, soków owocowych), a tak¿e wspólne czytan-
ki i zajêcia sportowe (w pobliskim lesie lub z wykorzystaniem klocków
terapeutycznych). Mamy zorganizowa³y równie¿ imprezy tematyczne,
m. in. miko³ajki, bal przebierañców i œwi¹teczne kolêdowanie. Przez ca³y
rok spotyka³yœmy siê równie¿ na zajêciach tzw. grupy wsparcia mam,
któr¹ prowadzi³a wolontariacko zaprzyjaŸniona pani psycholog.

Obecny rok szkolny przyniós³ nastêpn¹ zmianê w funkcjonowaniu
naszego klubiku – osobno spotykaj¹ siê maluszki i osobno starszaki z ro-
dzicami. Ma to pomóc nam trafiæ do szerszego grona rodziców, miesz-
kaj¹cych na naszym osiedlu (wczeœniej, z racji ograniczonych mo¿liwo-
œci lokalowych, nie reklamowaliœmy klubiku szerzej, wiadomoœci
o naszym funkcjonowaniu trafia³y do nowoprzyby³ych osób tzw. „poczt¹
pantoflow¹”). Ca³y czas ewoluuje formu³a naszych spotkañ. Mamy ma-
luszków zadecydowa³y w tym roku rozpocz¹æ zajêcia plastyczne dla
swoich coraz starszych pociech. Znacz¹co wzros³a liczba starszaków.
W tym roku chcemy zaprosiæ na nasze spotkania przedstawicieli ró¿-
nych organizacji pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych na terenie naszego mia-
sta. Pozyskaliœmy do wspó³pracy równie¿ mamy-nauczycielki, chêtne

do przeprowadzania zajêæ tematycznych
z rozmaitych kategorii (np. odby³y siê ju¿
zajêcia z eksperymentami fizycznymi).

Przed nami sporo wyzwañ, niemniej jed-
nak ju¿ mamy poczucie, ¿e stworzyliœmy
coœ wyj¹tkowego, dla nas i naszych dzieci,
i ¿e nasza dzia³alnoœæ bêdzie alternatyw¹
dla tych wszystkich miejsc, które stanowi¹
jedynie „przechowalnie” dla dzieci zapra-
cowanych rodziców.

Izabela Noras
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RODZIC
ZAWODOWIEC
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Wolontariat rodziców

Kiedy rodzic anga¿uje siê w ró¿ne dzia³ania na rzecz szko³y, staje siê
wolontariuszem. Dzia³a bez wynagrodzenia, ochotniczo poœwiêcaj¹c
swój czas. I nie ma tu znaczenia, czy na swoje dzia³anie przeznacza
godzinê w tygodniu czy godzinê na rok, czy jego dzia³ania maj¹ cha-
rakter jednorazowy czy s¹ systematyczne i sta³e. Tak wiêc wolonta-
riuszem bêdzie mama, która prowadzi kronikê przedszkola, ojciec,
który przywozi z hurtowni czekolady na Miko³ajki i dziadek Tomka
prowadz¹cy szkolne kó³ko szachowe.

Zaanga¿owanie wiêkszej grupy rodziców w ¿ycie szko³y lub przed-
szkola swojego dziecka jest bez w¹tpienia trudne, jednak – niejako na
pocieszenie – przypomnijmy o trzech faktach:
· Wed³ug dostêpnych badañ (I Ogólnopolskie badania wolontariatu

pracowniczego – raport, Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008
oraz Dzia³alnoœæ spo³eczna Polaków, CBOS, styczeñ 2010) wo-
lontariuszem w Polsce jest najczêœciej kobieta, w wieku 30-40 lat,
¿yj¹ca w sta³ym zwi¹zku – czyli… mama naszych przedszkola-
ków czy uczniów!

· Obszarami, wskazywanymi w badaniach jako te, w które najchêt-
niej anga¿uj¹ siê wolontariusze w Polsce, s¹: oœwiata, edukacja,
wychowanie, hobby i czas wolny – te zagadnienia, które dla szko-
³y oraz przedszkola s¹ priorytetowe!

· Rodzice nie tylko doskonale znaj¹ swoje dzieci, ale s¹ zdolni do
wielu poœwiêceñ, ¿eby rozwijaæ i wspieraæ ich potencja³, oferuj¹c
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci (Materia³y z VI Warszawskiego Fo-
rum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Rozwój i wspieranie talentów
u dzieci – partnerskie wspó³dzia³anie rodziców i nauczycieli”,
Warszawa 13 kwietnia 2010).

Badania prowadzone przez Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych w ra-
mach projektu „Rodzic Zawodowiec – wolontariat pracowniczy
w szkole, przedszkolu mojego dziecka” (pe³ny raport z badañ bêdzie
dostêpny na stronie www.rodzicewszkole.pl) wykaza³y, ¿e osoby, które
najchêtniej anga¿uj¹ siê w ¿ycie placówek oœwiatowych, to osoby
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wykszta³cone, wykonuj¹ce ciekawe zawody (z punktu widzenia ich
wykorzystania w wydarzeniach szkolnych, np. lekarz, stra¿ak, aktor
itd.) lub panie obecnie niepracuj¹ce, zajmuj¹ce siê domem i dzieæmi.
Warto dodaæ, ¿e najczêœciej s¹ to rodzice dzieci, które nie sprawiaj¹
problemów wychowawczych i dobrze siê ucz¹. Te fakty uk³adaj¹ siê
w pewn¹ logiczn¹ ca³oœæ: rodzic, który z dum¹ i bez lêku czy wstydu
uczestniczy w spotkaniach rodziców, chêtniej bêdzie siê anga¿owa³
w ¿ycie spo³ecznoœci. Rodzic, który dysponuje czasem lub ciekawym,
wyrazistym zawodem, ³atwo odnajdzie siê jako odbiorca komunikatu
„kto z Pañstwa móg³by siê w coœ zaanga¿owaæ?”. Sposób anga¿owa-
nia rodziców w ¿ycie szko³y, stosowany czêsto zarówno przez wy-
chowawców, jak i rodziców-liderów, polegaj¹cy na zadaniu na forum
publicznym pytania „kto z pañstwa móg³by...”, sprawdza siê tylko
w przypadku rodziców bez kompleksów, aktywnych, zaanga¿owanych,
w przypadku liderów, rodziców dumnych z osi¹gniêæ swoich dzieci,
którzy chêtnie i bez stresu przychodz¹ na wywiadówki. Je¿eli chce-
my, aby zaanga¿owa³ siê rodzic siedz¹cy cicho w k¹cie, zawstydzony
wybrykami syna albo bardzo s³abymi jego ocenami – nie mo¿na li-
czyæ, ¿e on siê sam zg³osi albo sam sobie wymyœli, w czym móg³by
pomóc, skoro jest np. pracownikiem firmy porzebowaej i na niczym
wiêcej, jego zdaniem, siê nie zna...

Do takiego rodzica trzeba trafiæ indywidualnie, ma³ymi kroczkami
i oczywiœcie poprosiæ o pomoc w tym, w czym jest specjalist¹. Nie
proœmy go o sporz¹dzanie protoko³u, poproœmy go o zorganizowanie
wycieczki klasowej po zabytkowym cmentarzu i wspólnego sprz¹ta-
nia zapomnianych nagrobków...

Nie proponujmy kobiecie, która od dziesiêciu lat nie pracuje, ponie-
wa¿ wychowuje dzieci, prowadzenia obrad rady rodziców (chyba ¿e
sama zechce), ale zapytajmy, czy nie mog³aby poprowadziæ grudnio-
wych warsztatów dla mam i ich dzieci i zrobiæ z nimi stroików œwi¹-
tecznych, skoro kiedyœ by³a kwiaciark¹... Satysfakcja, jak¹ po w³¹-
czeniu w dzia³ania placówki swojego dziecka odczuje ktoœ, kogo
samoocena jest czêsto niska, kto postrzega siebie jako zupe³nie nie-
przydatnego i nie docenia swoich umiejêtnoœci, bêdzie zapewne du¿a.
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Stanie siê byæ mo¿e najlepszym motywatorem do dalszej dobrej wspó³-
pracy i aktywnego budowania prawdziwych relacji na p³aszczyŸnie
szko³a – dom.

W takiej sytuacji, gdy aktywizacja rodziców do pracy wolontariackiej
na rzecz szko³y (przedszkola) nastêpuje dziêki wiêkszemu wykorzy-
staniu ich wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych, mamy do czynienia
z wolontariatem pracowniczym.

Prawie ka¿dy rodzic pracuje, ma jakieœ umiejêtnoœci i wiedzê zawo-
dow¹, któr¹ mo¿na wykorzystaæ w przedszkolu czy szkole. Jak rodzi-
ce mog¹ wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci zawodowe na rzecz szko³y?
Sprawa jest prosta, gdy potrzebujemy malarza do odmalowania sali
czy cukiernika do upieczenia ciast na festyn. Ale przecie¿ nikt lepiej
nie sformu³uje protoko³u czy uchwa³y od prawnika lub urzêdnika!
Elektryk mo¿e siê zaj¹æ konserwacj¹ urz¹dzeñ elektrycznych w szko-
le, farmaceuta poprowadzi pogadankê dla rodziców nt. leków, parale-
ków i zió³ek, a stra¿ak zajmie siê przegl¹dem szkolnych gaœnic. Ka¿-
dy z nich poœwiêci niewiele czasu na pomoc, a szko³a zyska bardzo
wiele – poza oszczêdnoœciami finansowymi – kilku nowych, spraw-
dzonych sojuszników!

Umiejêtnoœci zawodowe rodziców mo¿na równie¿ wykorzystaæ jako
fanty w œwi¹tecznej loterii. Gdy kupujemy los, nie grozi nam wtedy
nabycie kolejnej niepotrzebnej rzeczy lub stroika wykonanego przez
samego siebie. Mo¿na wylosowaæ manicure w salonie kosmetycznym,
który prowadzi mama uczennicy w 5b, przegl¹d samochodu u dziad-
ka Jasia z 4c, poradê prawn¹ czy finansow¹ u rodziców, którzy tym
w³aœnie siê zajmuj¹, wizytê w salonie fryzjerskim lub profesjonalny
masa¿. Rozwi¹zanie nietuzinkowe i bardzo chwalone przez zapraco-
wanych rodziców, którzy wol¹ rozliczyæ komuœ PIT ni¿ upiec ciasto,
uszyæ firanki zamiast produkowaæ 50 pocztówek na szkolny kiermasz!
Pomys³y na to, jak wykorzystaæ konkretny zawód do dzia³ania w szkole
mo¿na znaleŸæ w kolejnym rozdziale poradnika.
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¯RÓD£A INFORMACJI

Aby móc wykorzystaæ w dzia³aniach rady powy¿sze pomys³y, trzeba
wczeœniej dowiedzieæ siê, jakie zawody wykonuj¹ rodzice, jakie umie-
jêtnoœci zawodowe posiadaj¹. Jak to zrobiæ, skoro wszêdzie przypo-
mina siê o ochronie danych osobowych? Najproœciej, jak siê da – za-
pytaæ ich! Podczas pierwszego spotkania rodziców znaczn¹ jego czêœæ
powinno siê poœwieciæ na zintegrowanie osób, które maj¹ w przy-
sz³oœci wspó³pracowaæ, których dzieci bêd¹ spêdzaæ ze sob¹ wiele
czasu. W czasie takiego spotkania mo¿na poprosiæ ka¿dego z rodzi-
ców, aby narysowa³ na kartkach kilka symboli: czym siê interesuje,
czym siê zajmuje zawodowo, o czym marzy. Wiêkszoœæ rysunków
nawet bez omówienia wiele nam powie o ich autorach. Mo¿na te¿
podczas wspólnego spotkania rodziców i dzieci zrobiæ konkurs wia-
domoœci o sobie nawzajem. Rodzic ma wymieniæ imiê najlepszego
przyjaciela dziecka lub podaæ jego najwiêksze marzenie, dziecko ma
podaæ zawód taty i hobby mamy. Wiele szkó³ i przedszkoli przepro-
wadza te¿ na pocz¹tku roku szkolnego badania ankietowe, dziêki któ-
rym mo¿na pozyskaæ wiele cennych informacji.

Przyk³ad:
JAWORZNO – Uczymy siê od naszych rodziców

Szko³a Podstawowa nr 19 od paru lat prowadzi cykl zajêæ Uczymy siê
od naszych rodziców, który polega na zwiêkszeniu zaanga¿owania ro-
dziców w ¿ycie szko³y przy wykorzystaniu ich kompetencji zawodo-
wych. Nie ma on sztywnych ram – czasami s¹ to lekcje, prelekcje
prowadzone przez tych, którzy maj¹ coœ ciekawego do powiedzenia
o swoim zawodzie, pracy, pasji. Poni¿ej wiêcej informacji o tym pro-
gramie (Ÿród³o: www.sp19jaworzno.republika.pl/pdf/uczymy_sie.pdf).

Lekcja prowadzona przez mamê lub tatê kolegi, a mo¿e czyj¹œ babciê
lub dziadka – niemo¿liwe, chyba ¿e jest lub kiedyœ by³ nauczycielem...
Mo¿liwe, przynajmniej w naszej szkole. My od kilku lat uczymy siê rów-
nie¿ od naszych rodziców, którzy wykonuj¹ ciekaw¹ pracê, maj¹ jakieœ
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pasjonuj¹ce zainteresowania i chc¹ siê z nami nimi podzieliæ. Niestety,
babciom i dziadkom na razie zabrak³o odwagi, a szkoda. Serdecznie
zapraszamy!

Dotychczas odby³y siê nastêpuj¹ce niecodzienne lekcje:

Pani Monika Kolat – lekarz dentysta – nawet z tak prozaicznej czynno-
œci jak mycie zêbów potrafi³a zrobiæ prawdziwy show, w dodatku z na-
rzêdziami tortur w postaci przyrz¹dów dentystycznych i sztuczn¹ szczêk¹,
czyli tym, co czeka nas, gdy nie bêdziemy dbaæ o zêby. Czy wiecie, kiedy
trzeba je myæ – przed czy po jedzeniu? Najlepiej przed i po, ale jak siê nie
da, to lepiej przed. W to, ¿e nie trzeba p³ukaæ ust po myciu zêbów, a wy-
starczy wypluæ spienion¹ œlinê, chyba nie bardzo uwierzyliœmy, no, ale jak
Pani tak mówi, a zêby ma bielutkie, lœni¹ce i tak ³adnie siê uœmiecha…

Pani Monika Organiœciak – sêdzia – opowiada³a, czym zajmuje siê s¹d
rodzinny i wyjaœnia³a, kiedy i w jakich warunkach przes³uchuje siê dzie-
ci. Dowiedzieliœmy siê, ¿e droga do stanowiska sêdziego jest bardzo d³u-
ga i wymaga wielu lat pilnej nauki, a koñczy siê wrêczeniem nominacji
przez samego Prezydenta RP. W todze i w ³añcuchu sêdziowskim by³o
nam do twarzy, ale grube ksiêgi – akta spraw – ju¿ mniej nam siê podo-
ba³y. Okaza³o siê, ¿e na temat zwyczajów s¹dowych wiemy doœæ du¿o,
a to pewnie dziêki audycji „Sêdzia Anna Maria Weso³owska”. Z naszych
obserwacji wynika, ¿e wszystkie panie wykonuj¹ce ten zawód s¹ bardzo
³adne i sympatyczne, ale chyba i tak nie chcielibyœmy mieæ z nimi do
czynienia w s¹dzie.

Pan Wojciech Organiœciak – historyk – udowodni³ nam, ¿e historia nie
musi byæ nudna i odpowiedzia³ na pytanie, dlaczego obchodzimy œwiêto
11 Listopada. Film po³¹czony z prelekcj¹ obejrzeliœmy z wypiekami na
twarzach i poczuliœmy siê jak prawdziwi studenci na wyk³adzie. Czy za-
s³u¿yliœmy na zaliczenie? Zrozumieliœmy, ¿e histori¹ s¹ równie¿ dzieje
naszych najbli¿szych przodków i pami¹tki po nich pozosta³e. Ch³opcom,
oczywiœcie, spoœród wielu eksponatów najbardziej podoba³a siê bia³a
broñ, której mogli dotkn¹æ. Ju¿ chyba wiemy, kim zostanie w przysz³oœci
nasz szkolny kolega, Karol, dzielnie asystuj¹cy podczas tej niecodzien-
nej lekcji historii. (…)
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Pani Beata Kamiñska – lekarz internista – t³umaczy³a nam, jak siê chro-
niæ przed ptasi¹ gryp¹ i innymi chorobami zakaŸnymi. Okaza³o siê, ¿e to
takie proste: trzeba zas³aniaæ usta przy kaszlu i kichaniu, wycieraæ nos
w chusteczkê higieniczn¹, unikaæ kontaktu z osobami chorymi, czêsto
myæ rêce, unikaæ du¿ych skupisk ludzi w okresie zwiêkszonych zachoro-
wañ. Gdy jednak siê Ÿle poczujemy, lepiej odwiedziæ lekarza i po³o¿yæ
siê do ³ó¿ka, zamiast przychodziæ do szko³y, bo zara¿amy innych. Pa-
miêtajmy te¿, ¿eby nie dotykaæ martwych ptaków. Chcieliœmy równie¿
wiedzieæ, czy mo¿emy wystawiæ klatkê z papugami na balkon, gdy panu-
je ptasia grypa…i czy Pani doktor siê szczepi³a?

Pan Rafa³ Kowal – policjant – pozbawi³ nas z³udzeñ, ¿e jesteœmy bez-
karni i wszystko nam wolno. Niestety, „koñczysz 13 lat, podlegasz odpo-
wiedzialnoœci karnej osób nieletnich”, zabrzmia³o jak wyrok, choæ jesz-
cze niczego nie zmajstrowaliœmy. Czy policja reaguje na telefony od
dzieci, czy z powodu nieprzemyœlanych sms-ów mo¿na mieæ k³opoty, jak
siê zachowaæ, gdy ktoœ oferuje nam narkotyki, na co uwa¿aæ podczas
dyskoteki, jak zostaæ policjantem, to tylko nieliczne z wielu naszych py-
tañ, na które otrzymaliœmy wyczerpuj¹ce odpowiedzi. No i jeszcze coœ,
co nie dawa³o spokoju ch³opcom – kiedy mo¿na u¿yæ broni?

Pani Violetta Golec – muzyk – nie doœæ, ¿e pasjonuj¹co opowiedzia³a
nam historiê ró¿nych instrumentów muzycznych, to jeszcze nam je po-
kaza³a, objaœniaj¹c dok³adnie ich budowê, a tak¿e da³a mo¿liwoœæ wy-
s³uchania, jak brzmi¹ solo i w orkiestrze. W niezwyk³ej lekcji muzyki
wziêli udzia³ uczniowie Szko³y Muzycznej II stopnia z Sosnowca. Jak oni
grali! Zaczarowali nasz¹ maleñk¹ salê gimnastyczn¹ w prawdziw¹ salê
koncertow¹. A jacy byli przystojni i dobrze wychowani…! Pani Viola ju¿
wczeœniej u nas goœci³a na przedœwi¹tecznej lekcji jêzyka polskiego.
Razem z nasz¹ Pani¹ opowiada³a nam o bo¿onarodzeniowych trady-
cjach w muzyce. (…)
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Wolontariat kompetencji

Kiedy na pocz¹tku 2010 roku powsta³ pomys³ projektu „Rodzic za-
wodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego
dziecka”, jego ide¹ by³o – przypomnijmy to, o czym pisaliœmy we
wstêpie – zaktywizowanie rodziców na terenie szkó³ i przedszkoli
oraz zachêcenie ich do podejmowania siê roli wolontariusza. Sposo-
bem na to – co znalaz³o swe odzwierciedlenie tak¿e w tytule projektu
– by³a idea wolontariatu pracowniczego.

Wolontariat pracowniczy Centrum Wolontariatu definiuje w nastêpu-
j¹cy sposób:

Wolontariat pracowniczy – (ang: corporate volunteering) – polega na
anga¿owaniu siê pracowników firm w dzia³alnoœæ wolontarystyczn¹
na rzecz organizacji spo³ecznych. Pracownicy – wolontariusze œwiadcz¹
ró¿nego rodzaju prace na rzecz potrzebuj¹cych, wykorzystuj¹c przy
tym swe umiejêtnoœci i zdolnoœci, a jednoczeœnie rozwijaj¹c swe ta-
lenty w innych dziedzinach. Firma wspiera pracownika w tych dzia³a-
niach – w zale¿noœci od swej kultury organizacyjnej: deleguje pra-
cownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc
rzeczow¹, wsparcie logistyczne i finansowe.

Pó³toraroczne doœwiadczenia w realizacji projektu pokazuj¹, ¿e w³a-
œciwie nie mieliœmy do czynienia z wolontariatem pracowniczym, gdy¿
udzia³ firm bêd¹cych pracodawcami w podejmowaniu dzia³añ na rzecz
przedszkoli i szkó³ by³ niewielki. Wydaje siê wiêc, ¿e nale¿a³oby po-
s³u¿yæ siê tutaj innym pojêciem – wolontariatu kompetencji, dla któ-
rego proponujê nastêpuj¹c¹ definicjê:

Wolontariat kompetencji (wolontariat kompetencji zawodowych)
to dzia³alnoœæ ochotnicza, bez wynagrodzenia na rzecz organizacji
b¹dŸ inicjatyw spo³ecznych, której istot¹ jest wykorzystywanie umie-
jêtnoœci i doœwiadczeñ zawodowych wolontariusza.
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Szko³a jest idealnym przyk³adem miejsca, w którym mo¿e siê rozwi-
jaæ idea wolontariatu kompetencji, poniewa¿ – o czym pisaliœmy w tym
poradniku wielokrotnie – na ka¿dym kroku w szkole lub przedszkolu
pojawiaj¹ siê potrzeby, które mog¹ zostaæ zaspokojone przez rodzi-
ców posiadaj¹cych odpowiednie zawodowe kwalifikacje.

Co wiêcej, bez w¹tpienia mamy tutaj do czynienia z wyj¹tkow¹ mo-
tywacj¹ rodziców, gdy¿ w trakcie realizacji projektu w pe³ni spraw-
dzi³o siê w praktyce za³o¿enie, ¿e jeœli rodzic ma siê anga¿owaæ w pracê
wolontariack¹, to przede wszystkim dla przedszkola czy szko³y w³a-
snych dzieci, a wiêc poœrednio tak¿e dla nich.

Jak rodzice mog¹ wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci zawodowe na rzecz
szko³y?

Najczêstszym pomys³em jest organizowanie spotkañ pod has³em „cie-
kawe zawody”. Jest to pomys³ interesuj¹cy zarówno dla gimnazjali-
stów, którzy s¹ na etapie poszukiwania swojej drogi ¿yciowej, jak
i uczniów pierwszych klas szko³y podstawowej, kiedy zapoznanie siê
z kolejnymi zawodami jest elementem poznawania œwiata.

Ale mo¿liwoœci jest du¿o, du¿o wiêcej. Poni¿ej przedstawiamy wiele
konkretnych pomys³ów dla kilkudziesiêciu zawodów, tak¿e takich,
które wydaj¹ siê na pozór zupe³nie nieu¿yteczne z punktu widzenia
szko³y czy przedszkola. Wszystkie przyk³ady s¹ efektem æwiczeñ
wykonywanych podczas szkoleñ Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych
prowadzonych w trakcie realizacji projektu.

Dla ka¿dego zawodu podajemy jedynie trzy propozycje. Wiêcej przy-
k³adów mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej www.rodzicewsz-
kole.pl.
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JAK MO¯E NA POMÓC…

ADWOKAT
· Udzielanie porad prawnych dyrekcji szko³y.
· Udzielanie porad prawnych dla rodziców.
· Zorganizowanie wycieczki do s¹du.

AGENT UBEZPIECZENIOWY
· Poprowadzenie pogawêdki dla uczniów nt. bezpieczeñstwa, zapo-

biegania wypadkom itp.
· Przygotowanie preferencyjnej oferty ubezpieczeniowej dla szko³y

lub przedszkola.
· Pozyskanie dla szko³y sponsora – firmy ubezpieczeniowej.

AKTOR
· Przygotowanie przedstawienia z rodzicami.
· Poprowadzenie warsztatów teatralnych.
· Pe³nienie funkcji jurora w konkursie recytatorskim.

AKWIZYTOR
· Poprowadzenie licytacji fantów podczas festynu szkolnego.
· Prowadzenie negocjacji z firm¹ ubezpieczeniow¹, hurtowni¹ pod-

rêczników.
· Prowadzenie rozmów z potencjalnymi sponsorami szko³y.

ANALITYK GIE£DOWY
· Poprowadzenie „Akademii pieni¹dza” – zajêæ edukacyjnych dla

dzieci.
· Zorganizowanie dla m³odzie¿y wizyty na gie³dzie papierów war-

toœciowych.
· Poprowadzenie warsztatów „Jak podejmowaæ szybkie decyzje i ra-

dziæ sobie ze stresem”.

ARCHITEKT
· Pomoc w zaplanowaniu przebudowy szko³y pod k¹tem likwidacji

barier architektonicznych.
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· Wykonanie projektu modernizacji ogrodu szkolnego.
· Zorganizowanie wycieczki szlakiem ciekawej architektury w na-

szej miejscowoœci.

ARTYSTA-MALARZ
· Zorganizowanie warsztatów malarskich dla uczniów.
· Poprowadzenie zajêæ pt. „Graffiti – sztuka ulicy”.
· Pe³nienie funkcji jurora w konkursie plastycznym.

BIBLIOTEKARZ
· Poprowadzenie spotkania z rodzicami pt. „Co warto czytaæ na-

szym dzieciom”.
· Pomoc we wzbogaceniu ksiêgozbioru szkolnego.
· Pomoc w znalezieniu hurtowni z tanimi ksi¹¿kami na nagrody lub

do biblioteki.

BIOENERGOTERAPEUTA
· Prowadzenie nieodp³atnych seansów dla dzieci.
· Prowadzenie terapii dla rodziców.
· Poprowadzenie prelekcji dla rodziców na temat bioenergoterapii.

CHOREOGRAF
· U³o¿enie choreografii do tañca, wystêpu na przedstawienie szkol-

ne.
· Prowadzenie ko³a tanecznego.
· Wypo¿yczenie rekwizytów na wystêpy szkolne.

CUKIERNIK
· Wykonanie ciast na imprezy szkolne.
· Poprowadzenie warsztatów cukierniczych dla dzieci i rodziców.
· Zorganizowanie pokazu pt. „Jak siê robi lody”.

DIETETYK
· Pomoc w uk³adaniu jad³ospisów szkolnych.
· Zorganizowanie pokazów dla uczniów nt. zdrowego od¿ywiania.
· Prowadzenie konsultacji dla rodziców nt. anoreksji, bulimii itd.
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 DORADCA PODATKOWY
· Pomoc w prowadzeniu dokumentacji finansowej rady rodziców.
· Prowadzenie doradztwa w sprawach finansowych szko³y.
· Pomoc w rozliczeniach rocznych rodziców (PIT).

DRUKARZ
· Zorganizowanie wycieczki do drukarni.
· Poprowadzenie warsztatów dla uczniów pt. „Jak powstaje ksi¹¿-

ka”.
· Pomoc w drukowaniu ulotek i innych materia³ów dla szko³y.

DZIENNIKARZ RADIOWY
· Prowadzenie promocji szko³y w mediach.
· Poprowadzenie zajêæ nt. dobrej dykcji.
· Prowadzenie imprez szkolnych.

ELEKTRYK
· Konserwacja urz¹dzeñ elektrycznych w szkole.
· Poprowadzenie zajêæ dla dzieci nt. bezpieczeñstwa i urz¹dzeñ elek-

trycznych.
· Zainstalowanie ró¿nych urz¹dzeñ (kamery, rzutnik multimedialny

itp.).

EKONOMISTA
· Prowadzenie ksiêgowoœci rady rodziców.
· Przygotowanie planu finansowego rady rodziców.
· Poprowadzenie lekcji dla uczniów o bud¿ecie domowym i oszczê-

dzaniu.

FARMACEUTA
· Poprowadzenie spotkania dla rodziców nt. leków, paraleków i zió³.
· Zorganizowanie warsztatów dla rodziców nt. narkotyków, dopala-

czy itp.
· Poprowadzenie pogadanki dla uczniów nt. szkodliwoœci u¿ywek,

dopalaczy itp.
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FILOZOF
· Poprowadzenie wyk³adu dla rodziców dotycz¹cego etyki.
· Przeprowadzenie pogadanek filozoficznych dla uczniów.
· Pisanie przemówieñ dla dyrektora szko³y.

FOTOGRAF
· Wykonywanie zdjêæ do legitymacji dla uczniów maj¹cych trudn¹

sytuacjê materialn¹.
· Wykonywanie fotoreporta¿y z imprez szkolnych, przedszkolnych.
· Prowadzenie ko³a fotograficznego.

FRYZJER
· Przeprowadzenie konkursu i pokazu fryzur podczas balu nowo-

rocznego.
· Uk³adanie fryzur dzieciom, które wystêpuj¹ w przedstawieniach

szkolnych.
· Poprowadzenie warsztatów na temat wizerunku, wiza¿u itp.

GRABARZ
· Zorganizowanie porz¹dkowania opuszczonych grobów przed 1 li-

stopada.
· Zorganizowanie wycieczki na cmentarz i pokaz grobów znanych

osób.
· Poprowadzenie warsztatów na temat tradycji zwi¹zanych ze zmar-

³ymi w ró¿nych kulturach.

GRAFIK KOMPUTEROWY
· Przygotowanie strony internetowej szko³y.
· Opracowanie materia³ów reklamowych szko³y (np. ulotek).
· Pomoc w przygotowaniu gazetki szkolnej.

HAFCIARKA
· Poprowadzenie zajêæ rêkodzie³a dla uczniów
· Wyhaftowanie logo szko³y na tablicê poœwiêcon¹ patronowi, sztan-

daru szko³y.
· Wykonanie prac na szkoln¹ aukcjê.
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KARTOGRAF
· Opracowanie planów ewakuacji dla placówki.
· Zorganizowanie gra terenowej dla klas – przygotowanie map.
· Poprowadzenie zajêæ na temat historii miejscowoœci na podstawie

starych map.

KELNER
· Poprowadzenie konkursów – dobrej pamiêci, zrêcznoœciowego itp.
· Zorganizowanie warsztatów z savoir-vivre'u.
· Zorganizowanie pokazu umiejêtnoœci barmañskich.

KIEROWCA AUTOBUSU
· Pomoc w zorganizowaniu przejazdów na wycieczkach szkolnych.
· Poprowadzenie warsztatów dla uczniów nt. bezpieczeñstwa na

drodze.
· Zorganizowanie konkursu rowerowego nt. zasad ruchu drogowe-

go.

KOMINIARZ
· Wykonanie przegl¹du kominów w szkole.
· Udzia³ w imprezach szkolnych w stroju s³u¿bowym (na szczêœcie).
· Zorganizowanie warsztatów dla dzieci nt. bezpieczeñstwa podczas

gotowania.

KOSMETYCZKA
· Poprowadzenie pokazu makija¿u.
· Malowanie buzi dzieciom podczas balu.
· Poprowadzenie warsztatów dla rodziców „Jak dbaæ o urodê”.

KRAWIEC
· Szycie pomocy (np. poduszek, pokrowców na meble) i strojów.
· Poprowadzenie warsztatów krawieckich dla dzieci – szycie ubra-

nek dla lalek.
· Uszycie wyposa¿enia do sali gimnastycznej (szarfy, woreczki z gro-

chem).
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KSIÊGOWA
· Prowadzenie ksiêgowoœci rady rodziców.
· Pe³nienie funkcji skarbnika rady rodziców.
· Pomoc dla rodziców w rozliczeniach PIT (1%).

KUCHARZ
· Przygotowywanie potraw na uroczystoœci szkolne.
· Zorganizowanie warsztatów z kucharzenia dla uczniów.
· Poprowadzenie prelekcji dla rodziców na temat zdrowego od¿y-

wiania.

LEKARZ
· Opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej dla szko³y/przed-

szkola.
· Pomoc w doposa¿eniu apteczki.
· Poprowadzenie warsztatu z udzielania pierwszej pomocy przedle-

karskiej dla personelu szkolnego.

LEŒNICZY
· Poprowadzenie z uczniami akcji karmienia zwierz¹t.
· Zorganizowanie zimowej wycieczki tropem leœnych zwierz¹t.
· Opracowanie œcie¿ki dydaktycznej.

MASA¯YSTA
· Pokaz umiejêtnoœci masa¿u.
· Sta³a wspó³praca ze szkoln¹ dru¿yn¹ sportow¹.
· Zorganizowanie pokazu dla uczniów, jak poradziæ sobie z bólem

miêœni, przeforsowaniem.

MECHANIK SAMOCHODOWY
· Naprawa szkolnych urz¹dzeñ mechanicznych (np. kosiarka).
· Poprowadzenie warsztatów „Jak zbudowaæ pojazd mechaniczny”.
· Zorganizowanie prezentacji „Jak zbudowany jest silnik”.

METEOROLOG
· Prowadzenie kó³ka meteorologicznego.
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· Zorganizowanie pogadanki nt. prognozowania pogody.
· Poprowadzenie zajêæ nt. „czytania” chmur.

MIM
· Wystêp dla dzieci i rodziców.
· Prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci.
· Zorganizowanie wyjœcia do teatru.

MUZYK
· Zorganizowanie koncertów dla szko³y.
· Uœwietnienie uroczystoœci szkolnych profesjonalnymi wystêpami

muzyków.
· Zorganizowanie pokazu ciekawych instrumentów.

NOTARIUSZ
· Pomoc w opracowaniu dokumentów dla stowarzyszenia rodziców.
· Pomoc w opracowaniu regulaminu rady rodziców.
· Udzielanie porad prawnych dyrektorowi i radzie rodziców.

NUREK
· Zorganizowanie pokazu sprzêtu nurkowego dla uczniów.
· Poprowadzenie zajêæ na basenie.
· Zorganizowanie pokazu pt. „Œwiat podwodny”.

OCHRONIARZ
· Zorganizowanie pokazu sztuk walki.
· Ochrona imprez szkolnych.
· Zorganizowanie pogadanki nt. zasad bezpieczeñstwa.

OGRODNIK
· Pomoc w prowadzeniu ogrodu szkolnego, pielêgnacja roœlin.
· Poprowadzenie konkursu ze znajomoœci roœlin, drzew i innych.
· Zorganizowanie wycieczki przyrodniczej dla uczniów.

OPERATOR FILMOWY
· Rejestracja uroczystoœci szkolnych.
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· Poprowadzenie „Akademii filmowej” dla dzieci.
· Przygotowanie filmów promocyjnych szko³y.

OPIEKUNKA DO DZIECI
· Opieka nad dzieæmi na wycieczce.
· Pogadanka dla rodziców nt. postêpowania z dzieæmi z ADHD.
· Zorganizowanie zajêæ dla dzieci.

OPTYK
· Zorganizowanie pogadanki dla dzieci nt. higieny wzroku.
· Poprowadzenie spotkania z rodzicami nt. higieny wzroku, zasad

pracy przy komputerze.
· Zorganizowanie wizyty w zak³adzie optycznym.

ORGANISTA
· Uœwietnienie uroczystoœci szkolnych.
· Wspó³prowadzenie lekcji muzyki.
· Prowadzenie kó³ka muzycznego, zespo³u, chóru.

PILOT
· Zorganizowanie pokaz sprzêtu lotniczego.
· Umo¿liwienie zwiedzenia samolotu.
· Przygotowanie nagrody w konkursie dla dzieci – wejœcia do sy-

mulatora lotu.

PILOT WYCIECZEK
· Pomoc w organizowaniu wycieczek szkolnych.
· Pilotowanie szkolnych wycieczek.
· Pomoc w tworzeniu programów wycieczek szkolnych.

POLICJANT
· Poprowadzenie spotkania z psem przewodnikiem.
· Zorganizowanie warsztatów dla uczniów nt. zachowania podczas

zagro¿enia.
· Poprowadzenie spotkania dla rodziców na temat przemocy w ro-

dzinie, konsekwencji prawnych niew³aœciwych zachowañ itp.
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POLITYK
· Prowadzenie lobbingu na rzecz szko³y.
· Zorganizowanie spotkañ z „wa¿nymi osobami”.
· Zorganizowanie wycieczki do sejmu.

PO£O¯NA
· Poprowadzenie lekcji wychowania do ¿ycia w rodzinie.
· Poprowadzenie pogadanek profilaktycznych dla rodziców gimna-

zjalistów.
· Pomoc w skompletowaniu apteczki szkolnej.

PRAWNIK
· Pomoc w sprawach prawnych szko³y.
· Poprowadzenie zajêæ o praworz¹dnoœci, przestrzeganiu prawa.
· Udzielanie porad prawnych dla rodziców.

PREZENTER TELEWIZYJNY
· Prowadzenie uroczystoœci szkolnych.
· Prowadzenie dzia³añ promocyjnych szko³y.
· Zorganizowanie warsztaty na temat sztuki prezentacji.

PSYCHOLOG
· Prowadzenie porad dla rodziców i nauczycieli.
· Poprowadzenie warsztatów psychologicznych dla dzieci.
· Doposa¿enie biblioteczki metodycznej dla nauczycieli.

RATOWNIK MEDYCZNY
· Poprowadzenie warsztatów z udzielania pierwszej pomocy dla

uczniów i nauczycieli.
· Zorganizowanie turnieju pierwszej pomocy dla szko³y.
· Zorganizowanie pokazu dzia³ania ekipy karetki pogotowia.

RE¯YSER
· Wyre¿yserowanie filmu promocyjnego szko³y.
· Zorganizowanie wyjazdu uczniów na plan filmowy.
· Zorganizowanie spotkania ze znanymi aktorami.
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ROLNIK
· Zorganizowanie warsztatów na temat ekologicznej ¿ywnoœci, ¿yw-

noœci genetycznie modyfikowanej itp.
· Poprowadzenie konkursu na temat zbó¿, warzyw, owoców, zwie-

rz¹t hodowlanych.
· Uprawa ogrodu szkolnego.

RZE¯NIK
· Prowadzenie obs³ugi gastronomicznej na festynie szkolnym.
· Przygotowanie kie³bas na grilla na szkoln¹ imprezê integracyjn¹.
· Zorganizowanie warsztatów dla rodziców „Jak przygotowaæ do-

mowe szynki i kie³basy”.

SPAWACZ
· Wykonywanie napraw ogrodzenia, bramy.
· Wykonanie stojaków do kwiatów.
· Naprawa huœtawek i innych zabawek na placu zabaw.

STOMATOLOG
· Zorganizowanie pogadanki dla uczniów i rodziców na temat hi-

gieny jamy ustnej, wyboru past, szczoteczek itd.
· Poprowadzenie fluoryzacji zêbów.
· Uzupe³nienie wyposa¿enia szkolnego gabinetu lekarskiego.

STRA¯AK
· Zorganizowanie pokazu stra¿ackiego na festynie szkolnym.
· Przeprowadzenie kontrolowanego alarmu przeciwpo¿arowego.
· Wykonanie przegl¹du szkolnych gaœnic.

SZEWC
· Naprawianie sprzêtu szkolnego (materace, pi³ki).
· Wykonanie rekwizytów do przedstawienia szkolnego.
· Zorganizowanie spotkania pt. „Gin¹ce zawody”.

SZKLARZ
· Poprowadzenie zajêæ z malowania na szkle.
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· Szklenie okien po ich wybiciu.
· Wykonanie pomocy dla szko³y (np. bezpieczne antyramy, akwa-

rium, lustro do gabinetu logopedy.

ŒPIEWACZKA OPEROWA
· Zorganizowanie wycieczki do opery (udzia³ w próbie).
· Prowadzenie zespo³u wokalnego dla dzieci.
· Poprowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt. emisji g³osu.

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
· T³umaczenie treœci na stronê internetow¹ szko³y.
· T³umaczenie œwiadectw uczniów powracaj¹cych z zagranicy.
· T³umaczenia podczas spotkañ szkolnych w ramach wymiany miê-

dzynarodowej.

URZÊDNIK GMINNY
· Prowadzenie lobbingu na rzecz szko³y.
· Pomoc rodzicom w za³atwianiu spraw urzêdowych.
· Pomoc dyrekcji szko³y w dostêpie do publikacji prawnych.

W£AŒCICIEL FIRMY MEBLARSKIEJ
· Zorganizowanie wycieczka do firmy produkuj¹cej meble.
· Pomoc w naprawianiu mebli szkolnych.
· Wykonanie nowych mebli „na miarê”.

WODZIREJ
· Prowadzenie balu, koncertu szkolnego.
· Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli na temat prowadze-

nia imprez.
· Prowadzenie biesiad integracyjnych dla rodziców.

ZEGARMISTRZ
· Zorganizowanie pokazu starych zegarów.
· Pomoc w nauce odczytywania godzin.
· Naprawa szkolnych zegarów.
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ANEKS
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FRAGMENTY AKTÓW PRAWNYCH
ISTOTNYCH DLA FUNKCJONOWANIA
RODZICÓW W SZKOLE

USTAWA Z DNIA 7 WRZEŒNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŒWIATY

(FRAGMENTY)

Oœwiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro ca³ego spo-
³eczeñstwa; kieruje siê zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak¿e wskazaniami zawartymi w Powszechnej Dekla-
racji Praw Cz³owieka, Miêdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wycho-
wanie – respektuj¹c chrzeœcijañski system wartoœci – za podstawê przyj-
muje uniwersalne zasady etyki. Kszta³cenie i wychowanie s³u¿y rozwi-
janiu u m³odzie¿y poczucia odpowiedzialnoœci, mi³oœci ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednocze-
snym otwarciu siê na wartoœci kultur Europy i œwiata. Szko³a winna za-
pewniæ ka¿demu uczniowi warunki niezbêdne do jego rozwoju, przygo-
towaæ go do wype³niania obowi¹zków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarnoœci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo-
œci i wolnoœci.

Art. 1. [Zadania systemu oœwiaty]
System oœwiaty zapewnia w szczególnoœci:
1) realizacjê prawa ka¿dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do

kszta³cenia siê oraz prawa dzieci i m³odzie¿y do wychowania i opie-
ki, odpowiednich do wieku i osi¹gniêtego rozwoju;

2) wspomaganie przez szko³ê wychowawczej roli rodziny;
3) mo¿liwoœæ zak³adania i prowadzenia szkó³ i placówek przez ró¿ne

podmioty;
4) dostosowanie treœci, metod i organizacji nauczania do mo¿liwoœci

psychofizycznych uczniów, a tak¿e mo¿liwoœæ korzystania z pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydak-
tycznej;
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5) mo¿liwoœæ pobierania nauki we wszystkich typach szkó³ przez dzie-
ci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ oraz niedostosowan¹ spo³ecznie, zgod-
nie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami;

5a) opiekê nad uczniami niepe³nosprawnymi przez umo¿liwianie reali-
zowania zindywidualizowanego procesu kszta³cenia, form i progra-
mów nauczania oraz zajêæ rewalidacyjnych;

6) opiekê nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umo¿liwia-
nie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukoñ-
czenia szko³y ka¿dego typu w skróconym czasie;

7) upowszechnianie dostêpu do szkó³, których ukoñczenie umo¿liwia
dalsze kszta³cenie w szko³ach wy¿szych;

8) mo¿liwoœæ uzupe³niania przez osoby doros³e wykszta³cenia ogólnego,
zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

9) zmniejszanie ró¿nic w warunkach kszta³cenia, wychowania i opieki
miêdzy poszczególnymi regionami kraju, a zw³aszcza oœrodkami
wielkomiejskimi i wiejskimi;

10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki w szko³ach i placówkach;

11) upowszechnianie wœród dzieci i m³odzie¿y wiedzy o zasadach zrów-
nowa¿onego rozwoju oraz kszta³towanie postaw sprzyjaj¹cych jego
wdra¿aniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

12) opiekê uczniom pozostaj¹cym w trudnej sytuacji materialnej i ¿ycio-
wej;

13) dostosowywanie kierunków i treœci kszta³cenia do wymogów rynku
pracy;

13a) kszta³towanie u uczniów postaw przedsiêbiorczoœci sprzyjaj¹cych
aktywnemu uczestnictwu w ¿yciu gospodarczym;

14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kszta³ce-
nia;

15) warunki do rozwoju zainteresowañ i uzdolnieñ uczniów przez orga-
nizowanie zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kszta³towa-
nie aktywnoœci spo³ecznej i umiejêtnoœci spêdzania czasu wolnego;

16) upowszechnianie wœród dzieci i m³odzie¿y wiedzy o bezpieczeñ-
stwie oraz kszta³towanie w³aœciwych postaw wobec zagro¿eñ i sytu-
acji nadzwyczajnych.
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Art. 2. [Podmioty systemu oœwiaty]
System oœwiaty obejmuje:
1) przedszkola, w tym z oddzia³ami integracyjnymi, przedszkola spe-

cjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
2) szko³y:

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzia³ami inte-
gracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujêzyczne, z oddzia-
³ami integracyjnymi, dwujêzycznymi, sportowymi i przysposa-
biaj¹cymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujêzyczne,
z oddzia³ami integracyjnymi, dwujêzycznymi i sportowymi, spor-
towe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leœne,

d) artystyczne;
3) placówki oœwiatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska m³o-

dzie¿owe, umo¿liwiaj¹ce rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ oraz
korzystanie z ró¿nych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a) placówki kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia praktycz-
nego oraz oœrodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, umo¿-
liwiaj¹ce uzyskanie i uzupe³nienie wiedzy ogólnej, umiejêtnoœci
i kwalifikacji zawodowych;

3b) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umo¿liwiaj¹ce rozwija-
nie zainteresowañ i uzdolnieñ artystycznych;

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjali-
styczne udzielaj¹ce dzieciom, m³odzie¿y, rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tak¿e pomocy uczniom
w wyborze kierunku kszta³cenia i zawodu;

5) m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki socjo-
terapii, specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne
oœrodki wychowawcze dla dzieci i m³odzie¿y wymagaj¹cych stoso-
wania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a tak-
¿e oœrodki umo¿liwiaj¹ce dzieciom i m³odzie¿y, o których mowa
w art. 16 ust. 7, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y z upoœledzeniem umy-
s³owym z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi realizacjê odpowied-
nio obowi¹zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowi¹zku szkolne-
go i obowi¹zku nauki;
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6) (uchylony);
7) placówki zapewniaj¹ce opiekê i wychowanie uczniom w okresie po-

bierania nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania;
8) (uchylony);
9) zak³ady kszta³cenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
10) biblioteki pedagogiczne;
11) kolegia pracowników s³u¿b spo³ecznych.

Art. 2a. [Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi]
1. System oœwiaty wspieraj¹ organizacje pozarz¹dowe, w tym organiza-

cje harcerskie, a tak¿e osoby prawne prowadz¹ce statutow¹ dzia³al-
noœæ w zakresie oœwiaty i wychowania.

2. Organy administracji publicznej prowadz¹ce szko³y i placówki wspó³-
dzia³aj¹ z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w wykonywaniu
zadañ wymienionych w art. 1.

Art. 3. [Definicje kluczowych pojêæ u¿ytych w ustawie]
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1) szkole – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e przedszkole;
[…]
5) organie prowadz¹cym szko³ê lub placówkê – nale¿y przez to rozu-

mieæ ministra, jednostkê samorz¹du terytorialnego, inne osoby praw-
ne i fizyczne;

[…]
8) kuratorze oœwiaty – nale¿y przez to rozumieæ kierownika kurato-

rium oœwiaty jako jednostki organizacyjnej wchodz¹cej w sk³ad ze-
spolonej administracji rz¹dowej w województwie;

9) nauczycielu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowawcê i innego
pracownika pedagogicznego szko³y, placówki oraz zak³adu kszta³-
cenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10) rodzicach – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e prawnych opiekunów
dziecka;

11) uczniach – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e s³uchaczy i wychowan-
ków;

[…]
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Art. 4. [Misja nauczyciela]
Nauczyciel w swoich dzia³aniach dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuñczych ma obowi¹zek kierowania siê dobrem uczniów, trosk¹ o ich
zdrowie, postawê moraln¹ i obywatelsk¹ z poszanowaniem godnoœci
osobistej ucznia.

Art. 36a. [Procedura powo³ywania dyrektora szko³y]
1. Stanowisko dyrektora szko³y lub placówki powierza organ prowa-

dz¹cy szko³ê lub placówkê.
2. Kandydata na stanowisko dyrektora szko³y lub placówki wy³ania siê

w drodze konkursu. Kandydatowi nie mo¿na odmówiæ powierzenia
stanowiska dyrektora.

3. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie sto-
suje siê do szkó³ i placówek publicznych prowadzonych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne niebêd¹ce jednostkami samorz¹du teryto-
rialnego.

4. Je¿eli do konkursu nie zg³osi siê ¿aden kandydat albo w wyniku kon-
kursu nie wy³oniono kandydata, organ prowadz¹cy powierza to sta-
nowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasiêgniêciu opi-
nii rady szko³y lub placówki i rady pedagogicznej.

5. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 4
organ prowadz¹cy mo¿e powierzyæ pe³nienie obowi¹zków dyrektora
szko³y wicedyrektorowi, a w szko³ach, w których nie ma wicedyrekto-
ra, nauczycielowi tej szko³y, jednak nie d³u¿ej ni¿ na okres 10 miesiêcy.

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadz¹cy szko³ê lub pla-
cówkê powo³uje komisjê konkursow¹ w sk³adzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê;
2) dwóch przedstawicieli organu sprawuj¹cego nadzór pedagogicz-

ny;
3) po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej,
b) rodziców,
c) zak³adowych organizacji zwi¹zkowych, przy czym przedstawi-

ciel zwi¹zku zawodowego nie mo¿e byæ zatrudniony w szkole
lub placówce, której konkurs dotyczy

– z zastrze¿eniem ust. 7.
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7. £¹czna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt
1 i 2, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ ³¹czna liczba przedstawicieli, o któ-
rych mowa w ust. 6 pkt 3.

8. Je¿eli w sk³adzie komisji konkursowej ³¹czna liczba przedstawicieli
organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, by³aby mniejsza ni¿
³¹czna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 3, liczbê
przedstawicieli tych organów zwiêksza siê proporcjonalnie, tak aby
ich ³¹czna liczba nie by³a mniejsza ni¿ ³¹czna liczba przedstawicieli,
o których mowa w ust. 6 pkt 3.

9. Przepisy ust. 6-8 stosuje siê równie¿ w przypadku konkursu na stano-
wisko dyrektora nowo zak³adanego zespo³u szkó³ lub placówek, z tym
¿e:
1) przedstawiciela rady pedagogicznej wy³ania siê spoœród przedsta-

wicieli rad pedagogicznych wszystkich szkó³ lub placówek ³¹czo-
nych w zespó³;

2) przedstawiciela rady rodziców wy³ania siê spoœród rad rodziców
uczniów wszystkich szkó³ lub placówek ³¹czonych w zespó³.

10. W przypadku szkó³ i placówek nowo zak³adanych sk³ad komisji kon-
kursowej okreœla organ prowadz¹cy tê szko³ê lub placówkê, uwzglêd-
niaj¹c udzia³ przedstawiciela organu sprawuj¹cego nadzór pedago-
giczny.

11. W przypadku szkó³ i placówek, o których mowa w art. 44 i art. 52
ust. 1, w sk³ad komisji nie wchodz¹ odpowiednio przedstawiciele
rady pedagogicznej i rady rodziców.

12. Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania, a w przypadku
szkó³ artystycznych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla
uczniów szkó³ artystycznych – minister w³aœciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, okreœli, w drodze rozporz¹dze-
nia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szko³y lub pla-
cówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzglêdniaj¹c w szcze-
gólnoœci sposób og³aszania konkursu oraz sposób nadzorowania
prawid³owoœci postêpowania konkursowego przez organ prowadz¹cy
szko³ê lub placówkê.

13. Stanowisko dyrektora szko³y lub placówki powierza siê na 5 lat szkol-
nych. W uzasadnionych przypadkach mo¿na powierzyæ to stanowi-
sko na krótszy okres, jednak nie krótszy ni¿ 1 rok szkolny.
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14. Po up³ywie okresu, o którym mowa w ust. 13, organ prowadz¹cy, po
zasiêgniêciu opinii rady szko³y lub placówki i rady pedagogicznej,
w uzgodnieniu z kuratorem oœwiaty, a w przypadku szko³y i placów-
ki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla
uczniów szkó³ artystycznych – z ministrem w³aœciwym do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mo¿e przed³u¿aæ po-
wierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 13. Wy-
mogu uzgodnienia z kuratorem oœwiaty nie stosuje siê w przypadku
szkó³ i placówek, o których mowa w art. 5 ust. 3b.

15. Przepisy ust. 1-14 stosuje siê odpowiednio do osoby, o której mowa
w art. 36 ust. 2.

16. Przepisy ust. 1-15 i art. 37 nie dotycz¹ szkó³ prowadzonych przez
Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwoœci lub podpo-
rz¹dkowane im organy.

Art. 37. [Powo³ywanie wicedyrektora szko³y]
1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem mo¿e

byæ utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierow-
nicze, powierzenia tych stanowisk i odwo³ania z nich dokonuje dy-
rektor szko³y lub placówki, po zasiêgniêciu opinii organu prowadz¹-
cego, rady szko³y lub placówki oraz rady pedagogicznej.

[…]

Art. 39. [Zadania dyrektora szko³y]
1. Dyrektor szko³y lub placówki w szczególnoœci:

1) kieruje dzia³alnoœci¹ szko³y lub placówki i reprezentuje j¹ na ze-
wn¹trz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrze¿eniem art. 36 ust. 2;
3) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijne-

go rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia³ania proz-
drowotne;

4) realizuje uchwa³y rady szko³y lub placówki oraz rady pedago-
gicznej, podjête w ramach ich kompetencji stanowi¹cych;

5) dysponuje œrodkami okreœlonymi w planie finansowym szko³y
lub placówki zaopiniowanym przez radê szko³y lub placówki i po-
nosi odpowiedzialnoœæ za ich prawid³owe wykorzystanie, a tak¿e
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mo¿e organizowaæ administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹
obs³ugê szko³y lub placówki;

5a) wykonuje zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa
uczniom i nauczycielom w czasie zajêæ organizowanych przez
szko³ê lub placówkê;

6) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych;
7) wspó³dzia³a ze szko³ami wy¿szymi oraz zak³adami kszta³cenia

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) odpowiada za w³aœciw¹ organizacjê i przebieg sprawdzianu i eg-

zaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych
w szkole lub placówce;

9) stwarza warunki do dzia³ania w szkole lub placówce: wolonta-
riuszy, stowarzyszeñ i innych organizacji, w szczególnoœci or-
ganizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia³alno-
œci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y lub pla-
cówki.

[…]
4. Dyrektor szko³y lub placówki w wykonywaniu swoich zadañ wspó³-

pracuje z rad¹ szko³y lub placówki, rad¹ pedagogiczn¹, rodzicami
i samorz¹dem uczniowskim.

[…]

Art. 50. [Zadania rady szko³y]
1. W szko³ach i placówkach mog¹ dzia³aæ rady szkó³ i placówek.
2. Rada szko³y lub placówki uczestniczy w rozwi¹zywaniu spraw we-

wnêtrznych szko³y lub placówki, a tak¿e:
1) uchwala statut szko³y lub placówki;
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego œrod-

ków specjalnych szko³y lub placówki i opiniuje projekt planu fi-
nansowego szko³y lub placówki;

3) mo¿e wystêpowaæ do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny
nad szko³¹ lub placówk¹ z wnioskami o zbadanie i dokonanie oce-
ny dzia³alnoœci szko³y lub placówki, jej dyrektora lub innego na-
uczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te maj¹
dla organu charakter wi¹¿¹cy;
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4) opiniuje plan pracy szko³y lub placówki, projekty innowacji i eks-
perymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szko³y
lub placówki;

5) z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan szko³y lub placówki
i wystêpuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, orga-
nu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê oraz do wojewódzkiej rady
oœwiatowej, w szczególnoœci w sprawach organizacji zajêæ poza-
lekcyjnych i przedmiotów nadobowi¹zkowych.

3. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej szko³y lub placówki rada
szko³y lub placówki mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³a-
dek oraz innych Ÿróde³. Zasady wydatkowania funduszy rady szko³y
lub placówki okreœla regulamin, o którym mowa w art. 51 ust. 5.

Art. 51. [Powo³ywanie i kompetencje rady szko³y]
1. W sk³ad rady szko³y lub placówki wchodz¹, z zastrze¿eniem ust.

1a-1c, w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogó³ nauczycieli;
2) rodzice wybrani przez ogó³ rodziców;
3) uczniowie wybrani przez ogó³ uczniów.

1a. W sk³ad rady szko³y lub placówki nie wchodz¹ uczniowie przed-
szkoli, szkó³ podstawowych, z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych,
a tak¿e uczniowie szkó³ specjalnych i placówek dla dzieci i m³o-
dzie¿y z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym,
znacznym lub g³êbokim oraz uczniowie szkó³ i placówek okreœlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 6.

1b. W gimnazjach dla dzieci i m³odzie¿y udzia³ uczniów w radzie szko³y
nie jest obowi¹zkowy.

1c. W szko³ach i placówkach okreœlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 53 ust. 6 udzia³ rodziców w radzie szko³y lub placów-
ki nie jest obowi¹zkowy.

2. Rada powinna liczyæ co najmniej 6 osób.
3. Tryb wyboru cz³onków rady szko³y lub placówki okreœla statut szko³y

lub placówki. Statut szko³y lub placówki mo¿e przewidywaæ roz-
szerzenie sk³adu rady o inne osoby ni¿ wymienione w ust. 1.

4. Kadencja rady szko³y lub placówki trwa 3 lata. Statut szko³y lub
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placówki mo¿e dopuszczaæ dokonywanie corocznej zmiany jednej
trzeciej sk³adu rady.

5. Rada szko³y lub placówki uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci
oraz wybiera przewodnicz¹cego. Zebrania rady s¹ protoko³owane.

5a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mog¹ byæ okreœlone rodzaje
spraw, w których rozpatrywaniu nie bior¹ udzia³u przedstawiciele
uczniów.

6. W posiedzeniach rady szko³y lub placówki mo¿e braæ udzia³, z g³o-
sem doradczym, dyrektor szko³y lub placówki.

7. Do udzia³u w posiedzeniach rady szko³y lub placówki mog¹ byæ
zapraszane przez przewodnicz¹cego, za zgod¹ lub na wniosek rady,
inne osoby z g³osem doradczym.

8. Rady szkó³ lub placówek mog¹ porozumiewaæ siê ze sob¹, ustalaj¹c
zasady i zakres wspó³pracy.

9. Powstanie rady szko³y lub placówki organizuje dyrektor szko³y lub
placówki z w³asnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców,
a w przypadku gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych tak¿e na wnio-
sek samorz¹du uczniowskiego.

10. W szko³ach artystycznych przepisy ust. 1a-1c i 9 stosuje siê odpo-
wiednio.

Art. 52. [Niepowo³ywanie rady szko³y]
1. Rady szko³y lub placówki nie powo³uje siê w szko³ach i placów-

kach, w których ze wzglêdu na specyfikê organizacji pracy i zadania
nie ma mo¿liwoœci wy³onienia sta³ej reprezentacji rodziców lub
uczniów, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. W szko³ach lub placówkach, w których rada nie zosta³a powo³ana,
zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

Art. 53. [Powo³ywanie i regulamin rady rodziców]
1. W szko³ach i placówkach, z zastrze¿eniem ust. 6, dzia³aj¹ rady ro-

dziców, które reprezentuj¹ ogó³ rodziców uczniów.
2. W sk³ad rad rodziców wchodz¹:

1) w szko³ach – po jednym przedstawicielu rad oddzia³owych, wy-
branych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddzia³u;
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2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w taj-
nych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej pla-
cówki;

3) w szko³ach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybra-
nych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej
szko³y.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic. Wybory przeprowadza siê na pierwszym zebraniu ro-
dziców w ka¿dym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, w którym okre-
œla w szczególnoœci:
1) wewnêtrzn¹ strukturê i tryb pracy rady;
2) szczegó³owy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których

mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddzia³owych,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio
szko³y lub placówki.

5. Rady rodziców mog¹ porozumiewaæ siê ze sob¹, ustalaj¹c zasady i za-
kres wspó³pracy.

6. Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania, a w przypadku
szkó³ i placówek artystycznych minister w³aœciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, okreœl¹, w drodze rozporz¹dze-
nia, rodzaje szkó³ i placówek, w których nie tworzy siê rad rodziców,
uwzglêdniaj¹c organizacjê szko³y lub placówki lub brak mo¿liwoœci
bezpoœredniego uczestniczenia w ich dzia³alnoœci reprezentacji ro-
dziców.

Art. 54. [Kompetencje rady rodziców]
1. Rada rodziców mo¿e wystêpowaæ do dyrektora i innych organów szko-

³y lub placówki, organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê oraz or-
ganu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach szko³y lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrze¿eniem ust. 3 i 4, nale¿y:
1) uchwalanie w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹:

a) programu wychowawczego szko³y obejmuj¹cego wszystkie tre-
œci i dzia³ania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
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b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego œrodowiska, obejmuj¹cego wszyst-
kie treœci i dzia³ania o charakterze profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnoœci
kszta³cenia lub wychowania szko³y lub placówki, o którym mowa
w art. 34 ust. 2;
Art. 34 ust. 2: W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kszta³cenia
lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny
poleca dyrektorowi szko³y lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem
prowadz¹cym, programu i harmonogramu poprawy efektywnoœci kszta³cenia lub
wychowania. Wdro¿enie programu nastêpuje w terminach okreœlonych w harmo-
nogramie, zaakceptowanych przez organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny. Pro-
gram musi uwzglêdniæ uwagi i wnioski zg³oszone przez organ sprawuj¹cy nadzór
pedagogiczny.

3) opiniowanie projektu planu finansowego sk³adanego przez dyrek-
tora szko³y.

3. W szko³ach artystycznych, w których nie prowadzi siê kszta³cenia
ogólnego, nie uchwala siê programu profilaktyki, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Je¿eli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczêcia roku szkol-
nego nie uzyska porozumienia z rad¹ pedagogiczn¹ w sprawie pro-
gramu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala
dyrektor szko³y w uzgodnieniu z organem sprawuj¹cym nadzór peda-
gogiczny. Program ustalony przez dyrektora szko³y obowi¹zuje do
czasu uchwalenia programu przez radê rodziców w porozumieniu
z rad¹ pedagogiczn¹.

5. W szko³ach i placówkach, w których nie tworzy siê rad rodziców, pro-
gramy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.

6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala siê w szko-
³ach dla doros³ych.

7. W szko³ach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby
prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego lub przez osoby
fizyczne oraz w szko³ach i placówkach niepublicznych programy,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szko³y
lub placówki.

8. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej szko³y lub placówki, rada
rodziców mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek rodzi-
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ców oraz innych Ÿróde³. Zasady wydatkowania funduszy rady rodzi-
ców okreœla regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Art. 55. [Samorz¹d uczniowski]
1. W szkole i placówce dzia³a samorz¹d uczniowski, zwany dalej „sa-

morz¹dem”.
2. Samorz¹d tworz¹ wszyscy uczniowie szko³y lub placówki.
3. Zasady wybierania i dzia³ania organów samorz¹du okreœla regulamin

uchwalany przez ogó³ uczniów w g³osowaniu równym, tajnym i po-
wszechnym. Organy samorz¹du s¹ jedynymi reprezentantami ogó³u
uczniów.

4. Regulamin samorz¹du nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y lub
placówki.

5. Samorz¹d mo¿e przedstawiaæ radzie szko³y lub placówki, radzie pe-
dagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich spra-
wach szko³y lub placówki, w szczególnoœci dotycz¹cych realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania siê z programem nauczania, z jego tre-

œci¹, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i za-

chowaniu;
3) prawo do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹ce zachowanie

w³aœciwych proporcji miêdzy wysi³kiem szkolnym a mo¿liwoœci¹
rozwijania i zaspokajania w³asnych zainteresowañ;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania dzia³alnoœci kulturalnej, oœwiatowej, spor-

towej oraz rozrywkowej zgodnie z w³asnymi potrzebami i mo¿li-
woœciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du.
6. Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania okreœli, w drodze

rozporz¹dzenia, typy szkó³ i placówek, w których nie tworzy siê samo-
rz¹du uczniowskiego ze wzglêdu na koniecznoœæ stosowania w szkole
lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a tak¿e ze
wzglêdów wychowawczych, opiekuñczych i resocjalizacyjnych.

7. Samorz¹d w szkole dla doros³ych lub placówce kszta³cenia ustawicz-
nego, w celu wspierania dzia³alnoœci statutowej szko³y lub placówki,
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mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek i innych Ÿróde³.
Zasady wydatkowania tych funduszy okreœla regulamin, o którym
mowa w ust. 3.

Art. 56. [Dzia³alnoœæ stowarzyszeñ na terenie szko³y]
1. W szkole i placówce mog¹ dzia³aæ, z wyj¹tkiem partii i organizacji

politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególnoœci
organizacje harcerskie, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ wy-
chowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia³alnoœci dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y lub placówki.

2. Podjêcie dzia³alnoœci w szkole lub placówce przez stowarzyszenie
lub inn¹ organizacjê, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania
zgody dyrektora szko³y lub placówki, wyra¿onej po uprzednim uzgod-
nieniu warunków tej dzia³alnoœci oraz po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii rady szko³y lub placówki i rady rodziców.

3. W szko³ach i placówkach, okreœlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 53 ust. 6, oraz w szko³ach i placówkach, w których nie
utworzono rady szko³y lub placówki, nie stosuje siê wymogu uzyska-
nia pozytywnej opinii odpowiednio rady szko³y lub placówki i rady
rodziców, o których mowa w ust. 2.

Art. 62. [Powo³ywanie zespo³u szkó³ a rada rodziców]
1. Organ prowadz¹cy szko³y ró¿nych typów lub placówki mo¿e je po³¹-

czyæ w zespó³. Po³¹czenie nie narusza odrêbnoœci rad pedagogicz-
nych, rad rodziców, rad szkó³ lub placówek i samorz¹dów uczniow-
skich poszczególnych szkó³ lub placówek, o ile statut zespo³u nie
stanowi inaczej.

[...]

Art. 64a. [Strój jednolity – tzw. mundurki]
1. Dyrektor szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjal-

nej oraz szko³y artystycznej mo¿e z w³asnej inicjatywy lub na wnio-
sek rady szko³y, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorz¹du
uczniowskiego, za zgod¹ odpowiednio rady rodziców i rady pedago-
gicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatyw¹ wyst¹pi³ dyrektor szko³y
lub wniosku z³o¿onego przez inny podmiot ni¿ samorz¹d uczniowski
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– tak¿e po uzyskaniu opinii samorz¹du uczniowskiego, wprowadziæ
obowi¹zek noszenia przez uczniów na terenie szko³y jednolitego stroju.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szko³y rozpatruje w ter-
minie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce.

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor
szko³y w uzgodnieniu z rad¹ rodziców i po zasiêgniêciu opinii rady
pedagogicznej i samorz¹du uczniowskiego.

4. Dyrektor szko³y, w której wprowadzono obowi¹zek noszenia przez
uczniów jednolitego stroju, mo¿e w uzgodnieniu z rad¹ rodziców i po
zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej okreœliæ sytuacje, w których
przebywanie ucznia na terenie szko³y nie wymaga noszenia przez niego
jednolitego stroju.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje siê w szko³ach, w których nie tworzy siê
rad rodziców.

6. W szko³ach, w których nie wprowadzono obowi¹zku noszenia przez
uczniów jednolitego stroju, oraz w szko³ach, o których mowa w ust. 5,
statut szko³y okreœla zasady ubierania siê uczniów na terenie szko³y.

7. Do zniesienia obowi¹zku noszenia przez uczniów jednolitego stroju,
stosuje siê odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

USTAWA
Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R.

KARTA NAUCZYCIELA
(FRAGMENTY)

Art. 6a. [Ocena nauczycieli]
1. Praca nauczyciela, z wyj¹tkiem pracy nauczyciela sta¿ysty, podlega

ocenie. Ocena pracy nauczyciela mo¿e byæ dokonana w ka¿dym cza-
sie, nie wczeœniej jednak ni¿ po up³ywie roku od dokonania oceny
poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art.
9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szko³y lub na wniosek:
1) nauczyciela;
2) organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadz¹cego szko³ê;
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4) rady szko³y;
5) rady rodziców.

[…]

Art. 9c. [Ocena nauczycieli za okres sta¿u]
6. Ocenê dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta¿u ustala, w ter-

minie nie d³u¿szym ni¿ 21 dni od dnia z³o¿enia sprawozdania, o któ-
rym mowa w ust. 3, z uwzglêdnieniem stopnia realizacji planu rozwo-
ju zawodowego nauczyciela, dyrektor szko³y:
1) w przypadku nauczyciela sta¿ysty i nauczyciela kontraktowego –

po zapoznaniu siê z projektem oceny opracowanym przez opieku-
na sta¿u i po zasiêgniêciu opinii rady rodziców;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasiêgniêciu opinii
rady rodziców.

7. Rada rodziców powinna przedstawiæ swoj¹ opiniê w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku
zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców
nie wstrzymuje postêpowania, o którym mowa w ust. 6.

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 28 SIERPNIA 2007 R.

W SPRAWIE RODZAJÓW SZKÓ£ I PLACÓWEK,
W KTÓRYCH NIE TWORZY SIÊ RAD RODZICÓW

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. Rad rodziców nie tworzy siê w nastêpuj¹cych rodzajach szkó³ i pla-
cówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorial-
nego i ministrów:

1) szko³y dla doros³ych;
2) szko³y policealne dla m³odzie¿y;
3) szko³y w zak³adach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy

spo³ecznej;
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4) szko³y w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
5) szko³y przy zak³adach karnych i aresztach œledczych;
6) szkolne schroniska m³odzie¿owe;
7) placówki kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia prak-

tycznego oraz oœrodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowe-
go;

8) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie spe-
cjalistyczne;

9) m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze i m³odzie¿owe oœrodki so-
cjoterapii;

10) bursy i domy wczasów dzieciêcych;
11) biblioteki pedagogiczne.

§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2007 r.

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z DNIA 9 LISTOPADA 2007 R.
W SPRAWIE RODZAJÓW SZKÓ£ ARTYSTYCZNYCH,

W KTÓRYCH NIE TWORZY SIÊ RAD RODZICÓW

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. Rad rodziców nie tworzy siê w nastêpuj¹cych rodzajach szkó³ arty-
stycznych prowadzonych przez ministra w³aœciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednostki samorz¹du terytorial-
nego:

1) szko³y pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury;
2) szko³y policealne kszta³c¹ce w zawodach artystycznych.

§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.
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ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 5 PA¯DZIERNIKA 2010 R.

ZMIENIAJ¥CE ROZPORZ¥DZENIE
W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO

(FRAGMENTY)

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5.

1. Dyrektor szko³y lub placówki, po zasiêgniêciu opinii rady szko³y lub
placówki, a w przypadku szkó³ lub placówek, w których rada nie zosta³a
powo³ana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du uczniowskie-
go, bior¹c pod uwagê warunki lokalowe i mo¿liwoœci organizacyjne szko-
³y lub placówki, mo¿e, w danym roku szkolnym, ustaliæ dodatkowe dni
wolne od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

1) szkó³ podstawowych, zasadniczych szkó³ zawodowych, szkó³ po-
licealnych oraz placówek kszta³cenia praktycznego i placówek
kszta³cenia ustawicznego – do 6 dni,

2) gimnazjów – do 8 dni,
3) liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, liceów uzupe³-

niaj¹cych, techników i techników uzupe³niaj¹cych – do 10 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych, o któ-
rych mowa w ust. 1, mog¹ byæ ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa siê odpowied-
nio:
a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole

podstawowej,
b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimna-

zjum,
c) egzamin maturalny,
d) etap pisemny egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje za-

wodowe,
2) w dni œwi¹t religijnych niebêd¹cych dniami ustawowo wolnymi

od pracy, okreœlone w przepisach o stosunku pañstwa do po-
szczególnych koœcio³ów lub zwi¹zków wyznaniowych,

3) w inne dni, je¿eli jest to uzasadnione organizacj¹ pracy szko³y
lub placówki lub potrzebami spo³ecznoœci lokalnej.
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CIEKAWE STRONY INTERNETOWE

www.rodzice.codn.edu.pl
Portal prowadzony przez Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli,
dziêki któremu mo¿emy dowiedzieæ siê, na czym polega aktywnoœæ ro-
dziców w szko³ach ró¿nych krajów Europy, ukoñczyæ kursy e-lerningo-
we dla cz³onków rad rodziców, a tak¿e porozmawiaæ na forum dyskusyj-
nym.

www.brpd.gov.pl
Oficjalna strona Rzecznika Praw Dziecka RP. Prezentuje dzia³alnoœæ
Rzecznika, informuje o prawach dziecka, zawiera du¿¹ liczbê materia-
³ów, ekspertyz, prezentacji oraz linki do organizacji, instytucji i progra-
mów, które zwi¹zane s¹ ze sprawami dzieci.

www.vulcan.edu.pl/rodzice
Portal bêd¹cy elementem programu Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Gdañskiego. W dziale „Byæ rodzicem” znajdziemy wiele ciekawych tek-
stów, np. jak wprowadzaæ dyscyplinê w wychowaniu, jak budowaæ auto-
rytet, niwelowaæ stres szkolny. Ciekawe artyku³y pogrupowane s¹ w piêæ
dzia³ów: rozwój i wychowanie, rodzina, trudne rozmowy, uzale¿nienia,
szkolne problemy. Warto pozagl¹daæ równie¿ do innych miejsc tego
portalu. Gwarantuje ciekaw¹ lekturê na wiele wieczorów.

www.fundacjarodziceszkole.org.pl
Gospodarzem strony jest fundacja, której g³ównym celem jest upowszech-
nianie wiedzy o prawach rodziców w szkole publicznej z zamiarem jej
stopniowego i skutecznego uspo³ecznienia. Warto zajrzeæ zw³aszcza do
prezentacji „W kierunku szko³y partnerskiej i obywatelskiej” (dzia³: pro-
gramy).

www.sto.org.pl
Portal Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego, które ma na celu two-
rzenie dla dzieci i m³odzie¿y dobrych warunków do wszechstronnej, rze-
telnej nauki oraz walkê o mo¿liwoœæ korzystania w praktyce z nale¿nych
nam praw obywatelskich – w obronie naszych dzieci, ich zdrowia, pra-
wid³owego rozwoju i wykszta³cenia, prawa do radoœci i uœmiechu.
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www.kidprotect.pl
Strona fundacji, której g³ównym celem jest zapobieganie patologiom
spo³ecznym, a w szczególnoœci przestêpczoœci seksualnej skierowanej
przeciwko dzieciom. Strona oferuje poradnictwo i wsparcie, a w szcze-
gólnych przypadkach – interwencjê kryzysow¹.

www.dzieckowsieci.pl
Celem tej strony jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa dzieci w sieci. Mo¿na
tu znaleŸæ wiele interesuj¹cych tekstów, spoty reklamowe kampanii,
materia³y multimedialne i do wydrukowania, rady i film dla rodziców,
s³owniczek podstawowych terminów dotycz¹cych komputera i internetu
dla rodziców.

www.helpline.org.pl
Portal oraz telefon interwencyjny helpline (0-800 100 100), pod który
mo¿na zg³aszaæ siê po pomoc w sprawach zwi¹zanych z zagro¿eniem
dzieci w Internecie. Zapewnia pomoc zarówno dla dzieci i rodziców, jak
i profesjonalistów.

www.sieciaki.pl
www.przedszkolaki.sieciaki.pl

Portale dla dzieci, w przystêpny i przyjazny sposób propaguj¹ce wiedzê
o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. W ramach serwisu pro-
wadzone s¹ ró¿ne konkursy oraz stale aktualizowany jest katalog bez-
piecznych stron dla dzieci. W serwisie jest zarejestrowanych ponad
100000 u¿ytkowników!

www.elearning.dzieckowsieci.pl
Platforma e-learningowa oferuj¹ca dzieciom, m³odzie¿y, nauczycielom
i rodzicom edukacjê w zakresie bezpieczeñstwa w Internecie. Propono-
wane kursy maj¹ atrakcyjn¹ formê przypominaj¹c¹ gry komputerowe.
Mo¿na z nich korzystaæ w dowolnym miejscu: w szkolnej pracowni kom-
puterowej, w domu lub kafejce internetowej.

www.dyzurnet.pl
Portal jest punktem kontaktowym dzia³aj¹cym przy Naukowej i Akade-
mickiej Sieci Komputerowej, który przyjmuje zg³oszenia dotycz¹ce nie-
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legalnych treœci w Internecie. Pracownicy NASK analizuj¹ treœci wska-
zane przez u¿ytkowników, wykonuj¹ dokumentacjê techniczn¹ oraz prze-
sy³aj¹ informacje do policji, prokuratury i administratorów serwisów
internetowych.

www.strefamlodych.pl
Strona poœwiêcona prawom m³odych ludzi. Powstaje dziêki aktywnemu
udzia³u w jej tworzeniu tych m³odych ludzi, którzy w praktyce zetknêli
siê z lekcewa¿eniem ich praw.

www.wolnelektury.pl
Biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi. Jest to projekt realizowa-
ny przez Fundacjê Nowoczesna Polska. Portal udostêpnia w swoich zbio-
rach lektury szkolne, które s¹ zalecane do u¿ytku przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. S¹ one opracowane, udostêpnione w kilku forma-
tach (html, odt, txt i pdf). Mo¿na je zgodnie z prawem bezp³atnie prze-
gl¹daæ, œci¹gaæ na swój komputer, a tak¿e udostêpniaæ innym i cytowaæ.
Niektórych tekstów mo¿na pos³uchaæ jako MP3. Teksty mo¿na przeszu-
kiwaæ nie tylko pod k¹tem autora, tytu³u, epoki, gatunku literackiego,
ale te¿ motywu i tematu literackiego!

www.rodziceidzieci.pl
Internetowa ksiêgarnia, gdzie mo¿na znaleŸæ nie tylko wiele pomys³ów
na dobry prezent dla naszego dziecka, ale równie¿ dla ka¿dego rodzica.
W ofercie znajduj¹ siê ksi¹¿ki o problematyce rodzinnej, wychowania
dziecka, poradniki dotycz¹ce rysowania i malowania oraz o zdrowiu.

www.erodzina.com
Portal o tematyce rodzinnej i kobiecej. Informacje na stronie zosta³y
podzielone na kilkadziesi¹t dzia³ów – od takich jak ci¹¿a i poród, przez
wychowywanie dzieci i problemy wychowawcze, po porady prawne,
przemoc, a tak¿e… przepisy kulinarne oraz diety.

www.wychowanie.pl
Strona prowadzona przez nauczycielki – autorki programów do wycho-
wania do ¿ycia w rodzinie dla szkó³ podstawowych i gimnazjów zatwier-
dzonych przez MEN oraz materia³ów pomocniczych do szkó³ podsta-
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wowych i gimnazjów. Portal zawiera mnóstwo materia³ów, które adre-
sowe s¹ wprawdzie raczej do nauczycieli, jednak z pewnoœci¹ przydadz¹
siê bardziej œwiadomym rodzicom.

www.dzieciaki.net.pl
Jest to serwis stworzony przez rodziców z myœl¹ o dzieleniu siê swoimi
doœwiadczeniami, w którym to rad rodzicom udzielaj¹ inni rodzice, a nie
psychologowie czy pedagodzy. Autorzy udzielaj¹ wiele praktycznych
porad wychowawczych – pisz¹ o sposobach rodzinnego spêdzania wol-
nego czasu, o trudnych dzieciach i sposobach radzenia sobie z nimi.

www.dla-dzieci.com.pl
Portal dla dzieci, rodziców i wychowawców. Zawiera ciekawe artyku³y
dla rodziców, scenariusze zajêæ dla nauczycieli oraz liczne atrakcyjne
propozycje dla dzieci: gry i zabawy, zagadki umys³owe, kolorowanki,
konkursy wiedzy, ciekawostki, humor szkolny.

www.info.e-dziecko.eu
Portal Nowoczesnych Rodziców. Mo¿na tu znaleŸæ wiele ciekawych
pomys³ów zabaw, zagadki, puzzle dla dzieci, bajki dla dzieci w plikach
MP3, pomys³y na wyczyny kulinarne z dzieæmi i wiele, wiele innych.
Wiêkszoœæ materia³ów jest adresowana wprawdzie dla rodziców przed-
szkolaków, ale mo¿na znaleŸæ równie¿ ciekawe pomys³y na zajêcia dla
dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

www.smyki.pl
Strona dla rodziców ma³ych dzieci. Mo¿na tu za³o¿yæ album dla swoje-
go dziecka i pisaæ rodzinny pamiêtnik. Porady ekspertów dotycz¹ wpraw-
dzie g³ównie zupe³nych maluchów, ale mo¿na te¿ znaleŸæ wiele cennych
porad na temat bezpieczeñstwa podró¿y, zdrowego od¿ywiania itd.

http://kobieta.gazeta.pl/edziecko
Forum internetowe dla rodziców! Mo¿na tutaj znaleŸæ pomys³ na waka-
cje z dzieckiem, wiele porad dotycz¹cych bezpieczeñstwa i rozwoju dziec-
ka w wieku szkolnym, problemów opiekuñczo-wychowawczych, arty-
ku³y o rodzicach, którzy postanowi sami uczyæ swoje dzieci w domu
oraz praktyczne rady dotycz¹ce zakupu szkolnego ekwipunku.
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www.zdrowedziecinstwo.pl
Kolejny portal adresowany raczej dla rodziców maluchów, ale równie¿
mama i tata trochê starszych dzieci znajd¹ tu pomys³y na zabawy z dzieæ-
mi, zagadki, gry. Mo¿na równie¿ zadaæ pytanie psychologowi dzieciê-
cemu i pediatrom.

www.miastodzieci.pl
Jest to portal informacyjny dla rodziców, który poleca atrakcyjne miej-
sca, zaprasza na imprezy kulturalne, prezentuje pomys³y na aktywne
spêdzanie wolnego czasu w rodzinnym gronie w najwiêkszych miastach
Polski (m.in. Warszawa, Kraków, Wroc³aw, Poznañ, Katowice, Trójmia-
sto, £ódŸ, Lublin).

www.czasdzieci.pl
Portal informacyjny prezentuj¹ce wydarzenia, atrakcje imprezy dla dzieci
w kilku miastach Polski. Ponadto zawiera ciekawe materia³y dla rodzi-
ców (porady ekspertów, artyku³y, recenzje) oraz dla dzieci (kolorowani,
czytanki, gry).

www.superkid.pl
Strona, której has³o przewodnie brzmi „Zapewnij dzieciom dobry start!”.
Zawiera wiele interesuj¹cych artyku³ów dla rodziców oraz ciekawe ma-
teria³y dla dzieci (wierszyki, gry, æwiczenia rozwijaj¹ce rozmaite umie-
jêtnoœci).

www.berek.pl
Portal proponuj¹cy zabawy i zajêcia dla dzieci, które wspieraj¹ ich
wszechstronny rozwój. Zabawy s¹ zró¿nicowane i pozwalaj¹ rozwijaæ
ró¿norodne umiejêtnoœci dziecka w zale¿noœci od wieku i stopnia jego
rozwoju.
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