
Sprawozdanie merytoryczne  z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” za rok 2017

Fundacja „Rodzice  Szkole” dążąc  do demokratyzacji  polskiej  oświaty  i  poszerzania – poprzez
wspieranie aktywności rodziców, rad rodziców, organizacji rodzicielskich, uczniów i nauczycieli –
niezbędnego dla rozwoju kraju kapitału społecznego oraz nawiązując do uchwalonej w dniu 17
kwietnia  2015  roku  Strategii  Fundacji  „Rodzice  Szkole”  podejmowała  w  roku  2017  prace  
na rzecz:

I. Integrowania środowisk obywatelskich działających na polu narodowej edukacji.   

II. Wypracowywania i upowszechnienia  stanowisk i opinii  w/s projektów zmian w:  ustawie 
o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe, ustawie Karta Nauczyciela i  ustawie o finansowaniu
zadań  oświatowych  oraz w aktach wykonawczych do w/w ustaw.

III. Wsparcia szkolnictwa branżowego. 

IV.  Promowania postaw patriotycznych odwołujących się  do najnowszej  historii  Polski  i  etosu
„Solidarności”.

 Realizacji powyższych zadań służyły następujące działania:

Ad. I

1. Zorganizowanie  7  marca 2017 roku -  we współpracy z Wojewodą Pomorskim i  Pomorskim
Kuratorem Oświaty – Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców, w której udział wzięło
ponad 200 przedstawicieli rad rodziców z woj. pomorskiego   (konferencja ta zakończyła cykl 14
Regionalnych Konferencji Rad Rodziców organizowanych przez Fundację w latach 2016 /2017).

2.  Zorganizowanie 28 października 2017 roku - pod Honorowym Patronatem P. Anny Zalewskiej,
Ministra Edukacji Narodowej -  II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców,  której wiodącym
tematem  były  sprawy   dotycząca  budowania  i  realizacji  programów  wychowawczo-
profilaktycznych  szkół   oraz  szeroko  rozumianego  wychowania  dzieci  i  młodzieży  w polskich
szkołach  W konferencji udział wzięli: wiceminister Edukacji Narodowej p. Marzena Machałek,
posłowie na Sejm RP (p. Joanna Borowiak-Klub Parlamentarny PiS i p. Joanna Fabisiak -Klub
Parlamentarny PO), Rektor i Prorektor UKSW, przedstawiciele Kuratorów Oświaty, przedstawiciel
Ośrodka Rozwoju Edukacji , przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz ponad 300
rodziców reprezentujących rady rodziców z całego kraju.

3. Przeprowadzenie wśród uczestników konferencji wymienionych w pkt. 1 i 2 ankiet służących 
m. in.:

 ocenie polskiego systemu oświaty oraz wskazaniu  na oczekiwane przez rodziców zmiany 
w prawie oświatowym,
 

 diagnozie aktualnej sytuacji w zakresie tworzenia i realizacji programów  wychowawczo-
profilaktycznych w szkołach. 

4.  Udzielenie rodzicom,  radom rodziców, dyrektorom szkół  i samorządom terytorialnym,
w ramach prowadzonego przez Fundację  Punktu Konsultacyjnego,  około 800 porad i konsultacji
(przede  wszystkim  drogą  telefoniczną) w  sprawach  dotyczących  praw  i  obowiązków  różnych
organów szkoły oraz zasad służących budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników
życia szkolnego.  



5.  Przygotowanie w sierpniu 2017 roku programu:  Rodzicielska Wyprawka Szkolna,  w ramach
którego wszyscy rodzice uczniów pierwszych klas szkół podstawowych otrzymali, przygotowany
przez  Fundację,  folder  Rodzice  w  szkole.  Co  każdy  rodzic  powinien  wiedzieć  -  zawierający
podstawowe informacje na temat organizacji  szkoły,  roli  poszczególnych jej  organów i  zestaw
kluczowych informacji dotyczących rad rodziców, w tym sposobu ich  powoływania,
najważniejszych kompetencji oraz usadowienia w strukturze szkoły.

6. Spotkanie 22 sierpnia 2017 r.  Wojciecha Starzyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji  „Rodzice
Szkole  z  Kuratorami  Oświaty,  na  którym  zostały   przedstawione   plany  Fundacji  związane  
z realizacją projektu: Rodzicielska Wyprawka Szkolna z prośbą o:

 przekazanie  do wszystkich szkół  w Polsce informacji  o,  organizowanej  przez Fundację
„Rodzice Szkole”, II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców poświęconej programom
wychowawczo-profilaktycznym.

 pomoc  w  przekazaniu  rodzicom  uczniów  pierwszych  klas  szkół  podstawowych,
przygotowanych przez  Fundację  „Rodzice  Szkole”,  folderów zawierających podstawowe
informacje na temat praw i obowiązków rad rodziców,

 pomoc  w  promowaniu   albumu Matki  Niepokornych i  zachęcenie  szkół  
do wykorzystywania jego treści w kreowaniu wśród uczniów postaw patriotycznych.

7.   Skierowanie,  wzorem lat  ubiegłych,   we wrześniu  2017 roku,   listu  do  dyrektorów szkół  
i  przedszkoli z prośbą o pomoc rodzicom i  radom rodziców w prowadzeniu przez nie, zgodnych 
z prawem oświatowym, działań na terenie szkół ich  własnych dzieci. 

Ad. II

1.   Aktywne  uczestnictwo   w  większości  posiedzeń   Sejmowej  Komisji  Edukacji,  Nauki  
i  Młodzieży  i   Sejmowej  Komisji   Samorządu Terytorialnego oraz  opiniowanie  szeregu aktów
prawnych przedstawianych do konsultacji przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.  Udział  w  odbywającej   się  w  dniach  15  -16  marca  2017  roku  Ogólnopolskiej  Konferencji
Samorządu  i  Oświaty,  na  której  Wojciech  Starzyński,   Prezes  Zarządu  Fundacji   był  jednym  
z panelistów w panelu: „Dyrektor szkoły w obliczu zmian”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że:

 warunkiem zbudowania nowoczesnego systemu oświaty,  odpowiadającego na wyzwania
XXI wieku  i  oczekiwania  społeczeństwa  jest  włączenie  w  te  działania  wszystkich
uczestników życia  szkolnego: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów, organów
nadzoru pedagogicznego oraz administracji rządowej i samorządowej,

 naturalnym partnerem dyrektora szkoły, rady pedagogicznej  i samorządu uczniowskiego
powinna  być rada rodziców,  reprezentująca wszystkich rodziców danej szkoły,

 szczególna  rola  przypada  radzie  rodziców,  w  tworzeniu  programu  wychowawczo  –
profilaktycznego szkoły, 

 ważnym elementem dobrej współpracy jest  znajomość i  poszanowanie prawa przez całą
społeczność szkolną. 

3.  Udział  w zorganizowanej 23 marca 2017 roku, przez  Mazowiecką Wspólnotę Samorządową
konferencji  poświęconej  szansom  i  zagrożeniom,  jakie  przynosi  reforma  oświaty,  na  której
Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” wskazał na potrzebę głębokich



zmian w polskim systemie edukacji,  w tym na konieczność kompleksowej reformy szkolnictwa
zawodowego, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i rynku pracy.

4. Zorganizowanie,  na  prośbę  Ministra  Edukacji  Narodowej,  11  grudnia  2017  roku,  spotkania
przedstawicieli Ministerstwa z reprezentantami rodziców poświęconego  problemowi zbyt ciężkich
tornistrów.

AD. III

1. Zorganizowanie w dniu 2 czerwca 2017 roku spotkania dyrektorów mazowieckich techników
zawodowych  z  p.  Marzeną  Machałek  -  sekretarzem  stanu  w  MEN  odpowiedzialną  z  sprawy
szkolnictwa  branżowego  oraz  p.  Bożeną  Mayer-Gawron,  wicedyrektorem  Ośrodka  Rozwoju
Edukacji zajmującą się reformą  szkolnictwa zawodowego.

2.  Zorganizowanie w listopadzie 2017 r., w ramach Programu Erasmus +  wyjazdu  40  uczniów
i 6 nauczycieli (Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie i Powiatowy Zespół
Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Jerzego  Siwińskiego  w  Legionowie)  na  12  -   dniowe   staże
zawodowe  w Grecji z  branży hotelarsko – turystycznej, informatycznej i energetyki odnawialne.
Obok  pogłębienia  wiedzy  zawodowej  wyjazd  służył   poznaniu  greckiej  historii  i  kultury  
oraz nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi  pracodawcami, co powinno w przyszłości  ułatwić
absolwentom w/w szkół znalezienie interesującej  i atrakcyjnej finansowo pracy.  (Kolejna grupa
40 uczniów wyjedzie do Grecji na podobne staże,  w kwietniu 2018 roku).

AD IV.

1. Zrealizowanie w partnerstwie  z Archiwum Akt Nowych i Narodowym Centrum Kultury,  pod
Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja  Dudy, projektu Matki  Niepokornych, którego
głównym celem było ukazanie  roli matek w kształtowaniu postaw patriotycznych u swoich dzieci,
aktywnie angażujących się  w latach 1981 – 1989,  w wieku 15 -20 lat  w walkę z  totalitarnym
systemem  komunistycznej władzy.
Na całość projektu złożyło się:

 wydanie  albumu  zawierającego:  wywiady  z  20  Matkami,  Ich  fotograficzne  portrety  
i biogramy oraz krótkie biogramy  „Niepokornych Dzieci”,

 wystawa plenerowa prezentująca Matki Niepokornych i historię Ich rodzin  (wystawa była
pokazywana w czerwcu 2017 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, we wrześniu
2017 r.  w Olsztynie,  w listopadzie  2017 r.  w Stalowej  Woli,   w styczniu/lutym 2018 r.  
w Śląskim Centrum Solidarności w Katowicach). 

 Koncert patriotyczny Matki Niepokornych dedykowany wszystkim polskim matkom, który
odbył  się 25 maja 2017 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia.

2.   Wielokrotne  nawiązywanie  w  wystąpieniach  publicznych,  przez  Wojciecha  Starzyńskiego,
Prezesa Zarządu Fundacji do tradycji polskich walk o Niepodległość, wydarzeń z lat 80-tych XX
wieku  oraz  aktywne  włączenie  się  w  dyskusję  poświęconą  programom  nauczania  w  szkołach
historii i języka polskiego  

 
Informacje dodatkowe.

1.  Fundacja kontynuowała ,  zapoczątkowany w roku 2013  program 1  %  dla Twojej szkoły,  
w którym w roku 2017 uczestniczyło 69  rad rodziców z całego kraju otrzymując z tego tytuł  kwotę
101 416,74 zł. 



2. Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 8 lutego2017 r. dokonano zmian w składzie Rady Fundacji
i  zmian  w  statucie  umożliwiających  formalne  prowadzenie  przez  Fundację  działań   na  rzecz
upowszechnienia  tradycji  walk  o  niepodległość  i  suwerenność  RP oraz  zachowania  pamięci  
o ofiarach wojny i okresu powojennego.

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

1 posiedzenie Rady Fundacji  „Rodzice Szkole”,  w trakcie którego  podjęto 7 uchwał oraz  

7 posiedzeń Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie których podjęto 33 uchwały.


