
Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji "Rodzice Szkole"

za rok 2011

Fundacja "Rodzice Szkole", której celem jest demokratyzacja polskiej oświaty prowadząca 
do  poszerzania,  niezbędnego  dla  rozwoju  kraju,  kapitału  społecznego  i  budowy 
społeczeństwa  obywatelskiego  oraz  wspieranie  aktywności  rodziców,  rad  rodziców 
i organizacji rodzicielskich, w roku 2011 podejmowała następujące działania:

1. Integracja  środowisk  rodzicielskich  prowadząca  do  powołania  Ogólnopolskiego 
Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich:

Zgodnie z Deklaracją Komitetu Założycielskiego celem Ogólnopolskiego Forum Rad 
Rodziców  i  Organizacji  Rodzicielskich,  była  szeroka  integracja  środowisk 
rodzicielskich  oraz  stworzenie  płaszczyzny  dyskusji  i  wymiany  poglądów 
we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły, a w szczególności:
a) regulacji  prawnych  ułatwiających,  wykorzystanie  potencjału  aktywności 

obywatelskiej rodziców
b) organizowania  szkoleń  dla  rodziców  (przede  wszystkim  dla  rad  rodziców), 

dyrektorów  szkół,  nauczycieli  i  pracowników  samorządów  terytorialnych. 
przygotowujących wszystkie w/w podmioty do partnerskiej współpracy na rzecz 
demokratycznej, obywatelskiej szkoły,

c) bieżącego  monitorowania  i  recenzowania  rozwiązań  prawnych  i  programów 
nauczania,  wprowadzanych  do  systemu  edukacji  przez  władze  oświatowe  oraz 
zgłaszania  własnych  propozycji  wypracowywanych  w  trakcie  szerokiej  debaty 
środowiskowej,

d) współpracy  z  zagranicznymi  organizacjami  rodzicielskimi  (np.  z  Europejskim 
Stowarzyszeniem Rodziców -  EPA)  i  wspólnego  działania  na  rzecz  określania 
miejsca i roli rodziców w różnych systemach edukacyjnych oraz reprezentowania 
polskich środowisk rodzicielskich na forum międzynarodowym,

e) określania  stanowisk  środowisk  rodzicielskich  wobec  polityki  prorodzinnej 
państwa i  jego dokumentów strategicznych dot.  edukacji  całego społeczeństwa, 
takich jak: "Perspektywa uczenia się przez całe życie",

f) tworzenia  punktów  kluczowych  określających  dążenia  i  obszary  współpracy 
środowisk  rodzicielskich  z  samorządem  lokalnym  jako  organem  prowadzącym 
szkoły.

2. Zmiany organizacyjne w Fundacji:
Powołano  Rzecznika  Prasowego  Fundacji  "Rodzice  Szkole"  i  10  Przedstawicieli 
Fundacji  "Rodzice  Szkole"  upoważnionych  do  podejmowania,  na  wyznaczonym 
obszarze, działań na rzecz promocji i realizacji statutowych celów Fundacji "Rodzice 
Szkole".



Na posiedzeniu Rady Fundacji w listopadzie 2011 r. przyjęto rezygnację ze składu 
Rady Fundacji  Pana Władysława Kunickiego - Goldfingera oraz Pana Bogusława 
Pasierbskiego.  Do  Rady  jednogłośnie  dokooptowana  została  Pani  Barbara 
Robakiewicz,  która  zastąpiła  Panią  Elżbietę  Putkiewicz  na  stanowisku 
Przewodniczącej Rady Fundacji "Rodzice Szkole".

3. Organizowanie  konferencji  nt.:  miejsca  i  roli  rodziców  w  samorządowej  oświacie, 
prowadzeniu szkoleń oraz innych działań edukacyjnych na rzecz uspołecznienia szkół 
i budowania szkolnictwa obywatelskiego.

Fundacja  "Rodzice  Szkole"  zorganizowała  w  2011  roku  10  konferencji  m.in. 
w Nowym Sączu,  Białymstoku,  Stalowej  Woli,  Poznaniu,  Siedlcach i  Wrocławiu, 
których  celem  było  zaznajomienie  uczestników  z  zakresem  kompetencji 
wewnętrznych  i  zewnętrznych  organów  szkoły  oraz  określenie  relacji  pomiędzy 
nimi.  Istotnym elementem tych spotkań,  które zgromadziły ponad 700 osób,  była 
prezentacja problemów napotykanych w tych relacjach pomiędzy poszczególnymi 
organami  szkoły  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kontaktów  na  styku:  rada 
rodziców  -  dyrektor  szkoły  -  organ  prowadzący  oraz  ukazywanie  przykładów 
dobrych praktyk współpracy. Wnioski wypływające z tych konferencji przyczyniły 
się m.in. do stworzenia programu: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców", 
który Fundacja realizuje w 2012 roku.

4. Wypracowanie  i  upowszechnienie  stanowiska  w/s  projektu  ustawy  o  systemie 
informacji  oświatowej,  zgłoszonego  przez  Rząd  RP oraz  przygotowanie  projektu 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Fundacja  "Rodzice  Szkole",  Komitet  Założycielski  Ogólnopolskiego  Forum  Rad 
Rodziców i Organizacji Rodzicielskich oraz Stowarzyszenie Rzecznik Praw Dziecka 
przedstawiły  wspólne  stanowisko  nt.  rządowego  projektu  ustawy  o  systemie 
informacji oświatowej oraz wystosowały apel, w którym zwróciły się do obywateli 
z prośbą o poparcie wniosku o niegromadzenie w Systemie Informacji Oświatowej 
danych osobowych uczniów, szczególnie tzw. danych wrażliwych. 
Fundacja podjęła także prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty zmierzającą 
do  przyznania  radzie  rodziców  statusu  jednostki  organizacyjnej  posiadającej 
zdolność  do  podejmowania  czynności  prawnych  takich  jak:  zatrudnianie 
pracowników, dysponowanie samodzielnym rachunkiem bankowym i prowadzenie, 
w  określonym  zakresie,  działalności  gospodarczej  i  tym  samym  ułatwiających 
pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów statutowych 
szkoły.

5. Uczestnictwo w pracach komisji sejmowych i senackich.
Przedstawiciele Fundacji systematycznie uczestniczyli w pracach komisji sejmowych 
zwracając uwagę na tematykę związaną z miejscem i rolą rodziców i rad rodziców 
w polskim systemie oświaty oraz na częste pomijanie w informacjach i dokumentach 
MEN i  innych  instytucji  publicznych  rodziców i  rad  rodziców oraz  przekazując 
parlamentarzystom projekty zmian w ustawach dotyczących rodziców i rad rodziców.



6. Realizowanie projektów skierowanych do rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, 
nauczycieli,  uczniów i przedstawicieli  samorządu terytorialnego dotyczących wiedzy 
o kompetencjach  poszczególnych  organów  szkoły  oraz  umiejętności  wzajemnej 
współpracy.

W 2011 roku Fundacja realizowała następujące projekty:
• - "Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?" Cz. II - projekt dofinansowany przez 

NBP kwotą 76 tys.  zł;  przeszkolono ponad 230 osób (nauczycieli,  dyrektorów 
i rodziców) ze 100 szkół;

• - "Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?" Cz. III - projekt dofinansowany przez 
NBP kwotą 29 808 zł, przeszkolono 120 osób z 52 placówek;

• - "Rada Rodziców - dla dobra szkoły - działanie, komunikacja, współpraca" Cz. I 
i II projekt dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy na łączną kwotę 10 600 
zł,  przeszkolono  ponad  150  przedstawicieli  rad  rodziców,  nauczycieli 
i dyrektorów ze szkół warszawskich;

• -  "Tworzymy program wychowawczy i  profilaktyki  dla  naszej  szkoły" projekt 
dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy kwotą 5000 zł, przeszkolono ponad 
100  przedstawicieli  rad  rodziców,  opiekunów  i  przedstawicieli  samorządów 
uczniowskich z 25 szkół.

Realizacja  projektów  została  bardzo  dobrze  oceniona  pod  względem  formalnym 
i merytorycznym przez donatorów i uczestników szkoleń.

7. Inspirowanie  środowisk  rodzicielskich,  przede  wszystkim  rad  rodziców, 
do zawiązywania ponad szkolnych porozumień rad rodziców oraz pomoc prawna przy 
ich tworzeniu.

W wyniku m. in. zaangażowania Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" w tworzenie 
porozumień  rad  rodziców powstało:  Wielkopolskie  Porozumienie  Rad  Rodziców, 
Otwockie Porozumienie Rad Rodziców i Forum Ursynowskich Rad Rodziców.

8. Wydanie  w  nakładzie  2000  egz.  poradnika  dla  rad  rodziców:
RODZICE - PARTNERZY I SPRZYMIERZEŃCY.

Przygotowany  przez  praktyków  i  aktywnych  członków  rad  rodziców  poradnik 
wyróżnia się przystępną formą i efektowną szatą graficzną oraz zawiera:
• kompletne  zestawienie  regulacji  prawnych  dotyczących  funkcjonowania  rad 

rodziców (gospodarki finansowej, organizacji, kompetencji, miejsca w strukturze 
szkoły oraz w środowisku lokalnym);

• ciekawe przykłady z codziennej praktyki;
• płytę  CD,  z  wzorami  podstawowych  dokumentów  do  bezpośredniego 

wykorzystania w bieżącej działalności rad rodziców.
Informacje dodatkowe.

W okresie sprawozdawczym odbyło się:
• jedno posiedzenie Rady Fundacji "Rodzice Szkole", podjęto 10 uchwał, w tym 

5 w trybie korespondencyjnym,
• osiem posiedzeń Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole". w trakcie których podjęto 

3 uchwały.


