
 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” za rok 2018

Fundacja „Rodzice Szkole” dążąc - poprzez wspieranie aktywności rodziców, rad rodziców,  
organizacji rodzicielskich, uczniów i nauczycieli – do demokratyzacji życia publicznego, w tym 
przede wszystkim polskiej oświaty i stałego powiększania niezbędnego dla rozwoju kraju kapitału 
społecznego oraz nawiązując do uchwalonej 17 kwietnia 2015 roku Strategii Fundacji „Rodzice 
Szkole”, a także do  wieloletniego programu: Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i 
powiększania kapitału społecznego kraju, podejmowała w roku 2018 szereg prac na rzecz:

I. Integrowania środowisk obywatelskich działających na polu narodowej edukacji, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rozwijanie aktywności rad rodziców 

II. Wypracowywania i upowszechnienia stanowisk i opinii w sprawach zmian w prawie dotyczącym 
polskiego systemu oświaty

III. Organizowania praktyk zagranicznych dla uczniów średnich szkół zawodowych  

IV. Promowania postaw patriotycznych nawiązujących do 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

 Realizacji powyższych zadań służyły następujące działania:

 Ad. I
1. Zorganizowanie, we współpracy z Kuratorami Oświaty jesienią roku 2018, pięciu Regionalnych 
Konferencji Rad Rodziców ( mazowieckiej – 06.11.2018, kujawsko-pomorskiej – 22.11.2018, 
śląskiej – 28.11.2018, lubelskiej – 03.12.2018, wielkopolskiej – 14.12.2018) oraz - przy wsparciu
p. Anny Zalewskiej, ministra edukacji narodowej - III Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców 
(24.11.2018). W ww. konferencjach, których głównymi tematami były: gospodarka finansowa rad 
rodziców i programy wychowawczo – profilaktyczne szkół, wzięło udział ok. 1000 przedstawicieli 
rad rodziców z całego kraju oraz dyrektorzy szkół, pracownicy samorządowi i miejscowi politycy.

2. Przeprowadzenie wśród uczestników konferencji wymienionych w pkt. 1 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,
 • diagnozie aktualnej sytuacji w zakresie prowadzenia przez rady rodziców ich gospodarki
  finansowej.

3.  Przygotowanie  strony  internetowej:  www.akademiaradrodzicow.pl na  której  są  zamieszczane
informacje dotyczące realizacji projektu: Akademia Finansów Rad Rodziców dofinansowanego, w
ramach programu edukacji ekonomicznej, przez NBP i projektu: Rodzice dla szkoły – Rodzice dla
społeczeństwa dofinansowanego  w  ramach  Funduszu  Inicjatyw  Oświatowych  przez  Narodowy
Instytut Wolności.

4. Przygotowanie publikacji: Vademecum Finansów Rad Rodziców

5. Przygotowanie kursu e-learningowego: Gospodarka finansowa rad rodziców

http://www.akademiaradrodzicow.pl/


6. Udzielenie radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim
oraz samorządom terytorialnym, w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego, ponad 800 porad
służących budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.

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, dotyczących przede wszystkim 
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.

AD III
1. W dniach 08.04.2018 – 21.04.2018,  20 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie oraz 20 uczniów z Zespołu Szkół nr 11 
im. Władysława Grabskiego w Warszawie, w ramach projektu „Staże w Europie – szansą poznania 
działania firmy europejskiej finansowanego z funduszy programu Erasmus + , odbyło praktyki 
zawodowe w Grecji w zakresie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik 
handlowiec, technik żywieniowiec, informatyk. 

2. w dniach 18.11.2018 – 01.12.2018 20 uczniów z Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego 
w Warszawie i 20 uczniów Technikum Mechanicznego nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, 
w ramach projektu „Staże w Europie – szansą poznania działania firmy europejskiej finansowanego
z funduszy programu Erasmus + , odbyło praktyki zawodowe w Grecji w zakresie: technik 
informatyk, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista. 

AD IV
1. Zrealizowanie, w partnerstwie z Archiwum Akt Nowych, Muzeum Historii Polski oraz Instytutem 
Muzyki i Tańca, projektu Muzycy dla Niepodległej, mającego na celu przybliżenie społeczeństwu 
sylwetek dwudziestu siedmiu kompozytorów, którzy swoją twórczością, a często także działalnością 
pozaartystyczną, wspierali, w okresie zaborów, narodowe dążenia do odzyskania niepodległości
i przyczyniali się do kreowania postaw patriotycznych.
W ramach ww projektu:

a) wydano książkę/album zawierającą biogramy wybranych artystów, ze szczególnym uwypukleniem
ich działalności patriotycznej i roli, jaką odegrali na polskiej drodze do niepodległości,

b) przygotowano wystawę prezentującą sylwetki bohaterów albumu, której uroczysty wernisaż odbył 
się 15 października 2018 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

c) zorganizowano koncert utworów w/w artystów, który odbył się  20 października 2018 r. w sali 
koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie,

d) uruchomiono stronę internetową: www.muzycydlaniepodleglej.pl

Projekt został dofinansowany z programu Niepodległa oraz objęty Patronatem Honorowym Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

2. Zrealizowanie w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy i Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą projektu Niepodległe Nutki, 
którego głównym celem było przybliżenie uczniom szkół podstawowych (klasy 1-3), ich rodzicom
i nauczycielom sylwetek kilkunastu polskich kompozytorów i muzyków, którzy swoją twórczością,

http://www.muzycydlaniepodleglej.pl/


a także działalnością pozaartystyczną, wspierali w okresie zaborów narodowe dążenia do odzyskania 
niepodległości. 
 W ramach projektu:

a) wydano książkę:  Co nam w duszy  śpiewa  nawiązującą  do  patriotycznej  działalności  polskich
kompozytorów z okresu zaborów, 

b) zorganizowano, dla dzieci ze szkół podstawowych z całego kraju, koncert utworów artystów
z okresu zaborów. Koncert odbył się 25 września 2018 w w teatrze Capitol w Warszawie, 
 
c) przygotowano stronę internetową:n www.niepodleglenutki.pl, na której zamieszczono  scenariusze
lekcji  muzyki  dla  klas  1-3  szkoły  podstawowej,  książkę  Co  nam  w  duszy  śpiewa  w  wersji
elektronicznej, fragmenty nagrań z koncertu oraz scenariusze lekcji.

Projekt  został  dofinansowany  ze  środków  Narodowego  Centrum  Kultury  w  ramach  programu
„Kultura-interwencje 2018” oraz objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Anny
Zalewskiej,  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  prof.  Piotra  Glińskiego  i   Wojewody
Mazowieckiego Zdzisława Sipiery.

Informacje dodatkowe. 
Fundacja kontynuowała , zapoczątkowany w roku 2013 program 1 % dla Twojej szkoły, w którym w 
roku 2018 uczestniczyło 74 rad rodziców z całego kraju otrzymując z tego tytuł kwotę 84.176,74zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się:
1 posiedzenie Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie którego podjęto 4 uchwały, 
9 posiedzeń Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie których podjęto 69 uchwał.

http://www.niepodleglenutki.pl/



