
Mazowiecka oświata w rękach obywateli

Kto powinien budować nowoczesną szkołę, na miarę marzeń i oczekiwań
przyszłych pokoleń? – to pytanie pojawia się od ponad dwudziestu lat
w debacie publicznej dotyczącej narodowej edukacji.

Fundacja „Rodzice Szkole” i Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli dążąc do tego aby szkoła była miejscem
współpracy: nauczycieli, rodziców, uczniów  pracowników samorządowej
administracji oświatowej i lokalnych środowisk obywatelskich przedstawiają
program:

Mazowiecka oświata w rękach obywateli,

którego celem jest:

 wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, rad
rodziców i organizacji rodzicielskich,

 poszerzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców gmin, powiatów
i regionu,

 demokratyzacja mazowieckiej oświaty oraz rozbudowa, niezbędnego dla
rozwoju kraju kapitału społecznego.

Patronat Honorowy :

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski

Związek Gmin Wiejskich RP

Związek Miast Polskich

Związek Powiatów Polskich



Czas realizacji: 01.01.2012 – 31.12 2013

Etap I

Cykl konferencji na temat: „Miejsce i rola rodziców w samorządowej
oświacie” obejmujących zasięgiem wszystkie gminy województwa
mazowieckiego.

Etap II

Szkolenia, warsztaty i seminaria dla przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów
szkół, nauczycieli, radnych samorządu terytorialnego i uczniów, poświęcone
szeroko rozumianej tematyce uspołecznienia szkoły w tym :

1. Rada rodziców w szkole twojego dziecka (jak założyć i prowadzić radę
rodziców ).

2. Tworzymy program wychowawczy i profilaktyki dla naszej szkoły.
3. Prawa i obowiązki rodziców w świetle obowiązujących regulacji

prawnych.
4. Samorząd uczniowski jako partner rady rodziców, rady pedagogicznej i

dyrektora szkoły.
5. Rada rodziców – patron i partner samorządu uczniowskiego.

Etap III

Konferencja podsumowująca realizację programu Mazowiecka oświata w
rękach obywateli. Opracowanie i wydanie materiałów pokonferencyjnych.

Jarosław Zaroń Wojciech Starzyński
Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Prezes Zarządu
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „Rodzice Szkole”

Samorządy terytorialne, rady rodziców, dyrektorzy szkół i lokalne środowiska
obywatelskie zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o
kontaktowanie się z:
Wojciechem Starzyńskim – telefon: 602 694 951,
e-mail starzynski.wojciech@gmail.com
Bogumiłą Bornowską – telefon: (22) 635 32 89 w. 115,
e-mail bogumila.bornowska@mscdn.edu.pl.
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