
Sprawozdanie z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” za rok 2010

Działalność  Fundacji  „Rodzice  Szkole”,  której  celem  zasadniczym  jest  demokratyzacja 

polskiej  oświaty oraz  wspieranie  aktywności  rodziców,  rad rodziców i  innych organizacji 

rodzicielskich, w roku 2010 koncentrowała się na:

1. zmianach statutowych, strukturalnych i organizacyjnych  wypływających ze zmian 

we władzach założyciela Fundacji – Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

2. stworzeniu wyrazistego programu i wizerunku Fundacji jako niezależnej organizacji 

pozarządowej,

3. prowadzeniu szkoleń i różnorodnych działań edukacyjnych na rzecz uspołecznienia 

szkół i budowania szkolnictwa obywatelskiego.

Ad.1

W wyniku zmian w składzie  Zarządu Głównego STO, w kwietniu 2010 r. z Rady 

Fundacji  ustąpili  Urszula  Andrejewicz  i  Wojciech  Starzyński.  a  funkcję  członka  Rady 

Fundacji objęli Anna Okońska-Walkowicz i Zygmunt Puchalski.

W  dniu  18  czerwca  2010  r.  Rada  Fundacji  „Rodzice  Szkole”  dokonała  wyboru 

Przewodniczącego Rady Fundacji. Został nim Zygmunt Puchalski.

W dniu 28 czerwca 2010 r. Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne i 

sprawozdanie finansowe z działalności  Fundacji  „Rodzice Szkole” za rok 2009 i udzieliła 

absolutorium  Zarządowi  Fundacji  oraz  podjęła  uchwałę  rekomendującą  Zarządowi 

Głównemu STO zmianę formuły działalności Fundacji  w oparciu o propozycje zawarte w 

liście skierowanym w dniu 11 maja 2010 r. do ZG STO przez Marię Szpilowską - Prezesa 

Zarządu  Fundacji  „Rodzice  Szkole”  i  Wojciecha   Starzyńskiego  -  ustępującego 

Przewodniczącego Rady Fundacji.

W lipcu 2010 roku ZG STO dokonał zmian w Statucie Fundacji „Rodzice Szkole” i 

powołał nową Radę Fundacji w składzie: Michał Kawecki, Władysław Kunicki-Goldfinger, 

Maria Mendel, Bogusław Pasierbski, Elżbieta Putkiewicz, Michał Wieczorek, Andrzej Zoll. 

Jednocześnie ZG STO rozwiązał umowę podnajmu pokoju biurowego na siedzibę Zarządu 

Fundacji.

W dniu 14. września 2010 r. Rada Fundacji „Rodzice Szkole”:

− dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji  „Rodzice Szkole”.  Została nim 

prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz,
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− podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Fundacji „Rodzice Szkole”, 

− powołała Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” w składzie: 

Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu, 

Maria Szpilowska - członek Zarządu,

− podjęła  uchwałę  w  sprawie  zadań  do  realizacji  przez  Zarząd  Fundacji  „Rodzice 

Szkole” na lata 2010/2011.

Ad. 2

W okresie od 14 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Zarząd Fundacji „Rodzice 

Szkole”:

− zawarł z władzami dzielnicy Warszawa Śródmieście, na okres trzyletni, umowę najmu 

lokalu przy ul. Marszałkowskiej 140 m .62c o pow. 37,10 m2, na siedzibę Fundacji,

− określił, w formie uchwały, zakres obowiązków członków Zarządu Fundacji,

− zajął  stanowisko  w  sprawie  zagrożeń  związanych  z  używaniem  przez  nieletnich 

narkotyków, alkoholu , wyrobów tytoniowych i tzw. dopalaczy,

− zwrócił  się  do  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  wnioskiem  o  podjęcie,  w  ramach 

zainicjowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” programu  Dobry statut w każdej  

szkole,  działań  prowadzących  do  zgodności  statutów  szkół  z  obowiązującymi 

standardami  wyznaczonymi  przez  ustawę  o  systemie  oświaty  i  rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej,

− wystąpił  do  Ministra  Sprawiedliwości  z  propozycją  opracowania  i  wdrożenia, 

wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej, skierowanego do nauczycieli, rodziców, 

uczniów i pracowników samorządowych, programu edukacji prawnej,

− przedstawił propozycję zorganizowania, w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej,  konferencji  poświęconej  miejscu  i  roli  rodziców  w  europejskich 

systemach edukacji mającej na celu wypracowanie zasad systematycznej współpracy z 

rodzicami  i  organizacjami  rodzicielskimi  z  krajów  Europy,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem nie zrzeszonych w Unii Europejskiej państw z Europy Wschodniej,

− podjął  działania  na  rzecz  powołania  Ogólnopolskiego  Forum  Rad  Rodziców  i 

Organizacji  Rodzicielskich,  którego  celem  byłaby  integracja  działających  na  polu 

oświaty środowisk rodzicielskich i  stworzenie płaszczyzny dyskusji  we wszystkich 

sprawach dotyczących polskiej szkoły,
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− wystąpił do Kancelarii Prezydenta RP z wnioskiem o zorganizowanie „okrągłego stołu 

edukacyjnego”  poświęconego  sprawom  nauczania  w  szkołach  podstaw 

przedsiębiorczości i edukacji prawnej, 

− odpowiadając na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawił dwa programy 

edukacyjne, które w roku 2011 mogłyby zostać włączone do zadań priorytetowych 

MEN:

1. Projekt  Rodzice  w  szkole,  mający  na  celu  przygotowanie  rodziców,  nauczycieli, 

dyrektorów  szkół  i  pracowników  samorządów  terytorialnych  do  partnerskiej 

współpracy  na  terenie  szkoły  i  budowania  międzyszkolnych  porozumień  rad 

rodziców.

2. Projekt  Miejsce  i  rola  rodziców  w  europejskich  systemach  edukacyjnych  ze  

szczególnym  uwzględnieniem  krajów  spoza  Unii  Europejskiej,  mający  na  celu 

zorganizowanie  spotkania  przedstawicieli  organizacji  i  środowisk  rodzicielskich  z 

wszystkich krajów Europy,

− zapoczątkował cykliczne wydawanie Newslettera, traktując te formę komunikacji jako 

wstępny etap działań prowadzących do stworzenia internetowej gazety dla rodziców,

− wielokrotnie  zabierał  głos  w  sprawach  dotyczących  miejsca  i  roli  rodziców  i  rad 

rodziców  w  polskim  systemie  oświaty  m.  in  występując  do  Ministra  Edukacji 

Narodowej  z  wnioskiem o realizację  ogólnopolskiego programu przygotowującego 

rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników oświatowych do partnerskiej 

współpracy i deklarując wszelką pomoc w  pracach programowych i organizacyjnych, 

prowadzących do tego celu,

− zmodernizował  stronę  internetową  Fundacji  „Rodzice  Szkole”  poprzez  zmianę  jej 

formy graficznej (m. in. zmianę logo Fundacji) oraz wprowadzenie działów: Pytania i 

odpowiedzi, Osoby, organizacje i środowiska współpracujące z Fundacją, Informacje 

o programach szkoleń.

Ad. 3. Projekty szkoleniowe

W 2010 roku Fundacja „Rodzice Szkole” realizowała trzy projekty edukacyjne:

a) „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?”

b) „Czego Jaś się nie nauczy...”

c) Szkolenie dla dyrektorów warszawskich szkół publicznych
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Ad.a) „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?” to projekt dofinansowany przez Narodowy 

Bank  Polski  (czas  trwania  projektu:  maj  2009  -  lipiec  2010).  Całkowity  koszt  projektu 

wyniósł  290 145,00  zł,  dofinansowanie  NBP  to  265 345,00  zł.  W  ramach  projektu 

przeszkolonych  zostało  432  przedstawicieli  rodziców  i  rad  rodziców  z  ponad  200  szkół 

publicznych w zakresie  prowadzenia rady rodziców i gospodarki  finansowej.  projekt  miał 

charakter  modułowy  i  skierowany  był  do  trzech  grup  beneficjentów:  przedstawicieli  rad 

rodziców, samorządów uczniowskich i rodziców uczniów ze szkół publicznych.

W  ramach  projektu  zorganizowaliśmy  16  jednodniowych  sesji  warsztatowych  dla 

przedstawicieli  rad rodziców. Uczestnicy spotkań zostali  wyposażeni  w niezbędną wiedzę 

dotyczącą praw i obowiązków rad rodziców, relacji z wewnętrznymi organami szkoły oraz z 

organem prowadzącym i  kuratorem oświaty,  pozyskiwania  środków,  poszukiwania  źródeł 

pieniędzy  na  rzecz  szkoły  i  gospodarowania  nimi  oraz  posługiwania  się  przepisami  i 

pojęciami z zakresu prawa finansowego.

Drugim modułem projektu była aktywizacja samorządów uczniowskich poprzez tworzenie i 

realizację projektów i działań skierowanych na poprawę  lepszej kondycji, także finansowej, 

szkoły i budowania wizerunku placówki w środowisku lokalnym. Do tego celu posłużyło nam 

zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu dla samorządów uczniowskich. Konkurs polegał 

na  przygotowaniu  projektu  związanego  z  pomysłami  na  racjonalne  i  oszczędne  działania 

uczniów (jak pozyskiwać środki dla szkoły, ale także co robić, by nie niszczyć szkolnego 

mienia). Najlepsze pomysły zostały uhonorowane cennymi  nagrodami rzeczowymi. Warte 

podkreślenia  jest,  że  jednym  z  istotnych  kryteriów  oceny  była  współpraca  w  projekcie 

pomiędzy  organami  szkoły,  w  szczególności  rady  rodziców  z  samorządem uczniowskim. 

Samorządy szkolne ubiegające się o udział  w konkursie mogły skorzystać z doradztwa w 

prawidłowym przygotowaniu wniosku.

Trzecim  modułem  projektu  były  warsztaty  dla  rodziców  „Jak  rozmawiać  z  dzieckiem  o 

finansach?”. W warsztatach uczestniczyło ponad 400 rodziców. 

Projekt „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?” został objęty patronatem honorowym Pani 

Minister  Katarzyny  Hall,  marszałków  województw:  kujawsko-pomorskiego,  lubelskiego, 

lubuskiego,  opolskiego,  podkarpackiego,  podlaskiego,  warmińsko-mazurskiego  i 

wielkopolskie  oraz  dolnośląskiego,  kujawsko-pomorskiego,  lubuskiego,  mazowieckiego, 

podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego kuratora oświaty.
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Ad.b) Głównym celem projektu „Czego Jaś się nie nauczy...” była popularyzacja edukacji 

finansowej u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt miał charakter pilotażowy; obejmował 

swym  zasięgiem  20  przedszkoli  (po  10  w  Warszawie  i  Poznaniu),  20  wychowawców 

przedszkolnych, 120 rodziców i ponad 200 dzieci. Aby ten cel osiągnąć przeprowadziliśmy 

dwa szkolenia dla 25 wychowawców (w Poznaniu i w Warszawie). Następnym krokiem były 

warsztaty-rozmowy z rodzicami w przedszkolach przez nas wybranych. 

W  trakcie  trwania  projektu  przygotowano  25  szt.  materiałów  szkoleniowych  dla 

wychowawców przedszkoli, zrealizowano 14 godzin szkoleniowych dla 25 wychowawców i 

20 godzin szkoleniowo-warsztatowych dla 120 rodziców.

Ad.c)  Przeprowadzenie  cyklu  wykładów  i  seminariów  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek 

oświatowych  m.st.  Warszawy  nt.  miejsca  i  roli  rodziców  oraz  rad  rodziców  w  polskim  

systemie edukacyjnym (uczestniczyło ponad 300 osób).

Ze  względu  na  duże  zainteresowanie  proponowaną  przez  nas  tematyką  kompetencji  i 

możliwości  działania  rad rodziców w szkołach publicznych wystąpiliśmy z wnioskiem do 

NBP  o  kontynuację  projektu  „Co  Ty  możesz  zrobić  dla  swojej  szkoły?”.  Otrzymaliśmy 

dofinansowanie w wysokości 76.585.00zł. Projekt zostanie zrealizowany w roku 2011. 

Informacje dodatkowe

W okresie sprawozdawczym odbyły się:

- dwa posiedzenia Rady Fundacji  „Rodzice Szkole”, w trakcie których podjęto 13 uchwał

- 6 posiedzeń Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. w trakcie których podjęto 3 uchwały.
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