
   Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacji,
  propozycje rozwiązań prawnych 

          Edukacyjny okrągły stół,  podstolik nr 5- „Rodzice w systemie edukacji”- 10.05.2019  

Warunkiem przeprowadzenia skutecznej reformy systemu oświaty jest włączenie w życie szkół  jak
najszerszych  rzesz  rodziców.  Fundacja  „Rodzice  Szkole”  i  związane  z  nią    środowiska
rodzicielskie,  doceniając  dotychczasowe  działania  władz  oświatowych  w  tym  zakresie,   za
niezbędne uważają wprowadzanie regulacji prawnych służących zaktywizowaniu działalności rad
rodziców, reprezentujących wszystkich rodziców danej szkoły.  Proponujemy:

1.  jednoznaczne  określenie  statusu  prawnego  rad  rodziców,  a  tym  samym  potwierdzenie   ich
podmiotowości prawnej  oraz określenie zasad prowadzenia przez nie gospodarki finansowej.
(w załączeniu projekt ustawy wskazującej,  że rady rodziców działają na zasadach stowarzyszeń
zwykłych).

2. uporządkowanie kompetencji rad rodziców, w tym:
a) wyposażenie rad rodziców w prawo do inicjowania zmian w statucie szkoły,

b) umożliwienie radom rodziców wnioskowania do organu sprawującego  nadzór  pedagogiczny o
dokonanie  oceny  pracy  dyrektora  szkoły  (wniosek  ten  powinien  mieć  dla  organu  nadzoru
pedagogicznego  charakter wiążący),

c) zobowiązanie rad rodziców do  dokonywania raz w roku oceny współpracy dyrektora szkoły z
radą  rodziców  i  przedstawiania  wyżej  wymienionej  opinii  dyrektorowi  szkoły,  organowi
prowadzącemu szkołę i organowi nadzoru pedagogicznego,

d)  zapisanie,  że  w  skład   rady  szkoły  wchodzą  w  równej   liczbie:  przedstawiciele  rady
pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców i  przedstawiciele rady uczniów,

e) umożliwienie wykorzystywania  środków publicznych (krajowych i europejskich) na szkolenia
rodziców i rad rodziców, szczególnie w zakresie ich praw i obowiązków na terenie szkoły. 

(projekt  ustawy  całościowo  regulującej  powyższe  zagadnienia  zostanie  przedstawiony  opinii
publicznej do dnia 20.05.2019 r.)

3.  uporządkowanie  zapisów ustawowych  dotyczących  ponadszkolnych  społecznych  organów w
systemie oświaty.
(projekt ustawy regulującej powyższe zagadnienie zostanie przedstawiony opinii publicznej do dnia
20.05.2019 r.)

4.  wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających radom rodziców gromadzenie środków 
finansowych pochodzących z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.

(projekt ustawy regulującej powyższe zagadnienie zostanie przedstawiony opinii publicznej do dnia
20.05.2019 r.).
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