
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” za rok 2019

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 2019
szereg działań na rzecz:

I.  Integrowania  środowisk  obywatelskich  działających  na  polu  narodowej  edukacji,  ze
szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  rozwijanie  aktywności  rodziców  i  rad  rodziców
w tworzeniu i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, oraz poszerzanie
ich wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami 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. 

Realizacji powyższych zadań służyły następujące działania:

Ad. I
1. Zorganizowanie  we  współpracy  z  kuratorami  oświaty  i  wojewodami  jedenastu
Regionalnych  Konferencji  Rad  Rodziców  (świętokrzyskiej  –  28.02.2019,  kaliskiej  –
25.03.2019,  dolnośląskiej  –  8.03.2019,  łódzkiej  –  16.05.2019,  warmińsko-mazurskiej  –
06.06.2019,  zachodniopomorskiej  –  14.06.2019,  podkarpackiej  –  25.10.2019,  opolskiej  –
5.11.2019, lubuskiej – 14.11.2019, podlaskiej – 26.11.2019, pomorskiej – 12.12.2019), oraz
objętej  patronatem  Ministra  Edukacji  Narodowej  –  IV  Ogólnopolskiej  Konferencji  Rad
Rodziców – 07.12.2019.  W powyższych konferencjach, których głównymi tematami były:
gospodarka finansowa rad rodziców i programy wychowawczo-profilaktyczne szkół, wzięło
udział  ok.  1200  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 w oparciu o ankiety, o których mowa w pkt. 2 raportu:  Rodzice o szkole,
w którym  zostały  przedstawione:  opinie  rodziców  na  temat  stanu  polskiej  szkoły,  oceny
wprowadzanej od roku 2015 reformy systemu oświaty oraz kierunki  oczekiwanych zmian,
szczególnie  w  zakresie  kompetencji  poszczególnych  organów  szkoły  i  programów
wychowawczo-profilaktycznych szkół.

- 1-



4. Prowadzenie 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  oraz  projektu:
Rodzice  dla  szkoły  – Rodzice  dla  społeczeństwa dofinansowanego  w  ramach  Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności.

5. Promowanie  i  upowszechnianie  publikacji:  Vademecum  Finansów  Rad  Rodziców
(w formie elektronicznej i tradycyjnej – papierowej).

6. Bieżące aktualizowanie poradnika:  Rodzice Partnerzy i  Sprzymierzeńcy uwzględniające
zmiany w prawie oświatowym.

7. Promowanie kursu e-learningowego:  Gospodarka finansowa rad rodziców. W roku 2019
odnotowano ponad 1900 wejść na stronę internetową kursu oraz ukończenie go przez 155
osób.

8. Przygotowanie we współpracy z firmą eduPAY Polska SP. z o.o. programu: Finanse Rad
Rodziców – Aplikacja Internetowa, służącego radom rodziców do racjonalnego, sprawnego
i przejrzystego zarządzania ich finansami. 

9.  Udzielenie  radom  rodziców,  dyrektorom  szkół,  radom  pedagogicznym,  samorządom
uczniowskim  i samorządom  terytorialnym, w  ramach  prowadzonego  Punktu
Konsultacyjnego,  ponad  1200  porad  ułatwiających  budowanie  płaszczyzny  współpracy
wszystkich uczestników  życia  szkolnego.  Szczególną  rolę  spełniał  Punkt  Konsultacyjny
w czasie  strajków  nauczycielskich,  służąc  radami prowadzącymi  do  wypracowania
kompromisu między uczestnikami sporu.

Ad. II 
1. Aktywne  uczestnictwo  w  większości  posiedzeń  sejmowej  Komisji  Edukacji,  Nauki
i Młodzieży i sejmowej  Komisji  Samorządu  Terytorialnego  oraz  posiedzeń  Edukacyjnego
Okrągłego Stołu i Regionalnych Okrągłych Stołów Edukacyjnych,  zorganizowanych przez
kuratorów oświaty i wojewodów.

2. Opiniowanie  szeregu  aktów  prawnych  przedstawianych  do  konsultacji  przez  ministra
edukacji narodowej i parlament, 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 ww. ustaw.

3. Przygotowanie  trzech  projektów  nowelizacji  prawa  oświatowego,  porządkujących
całościowo problematykę  dotyczącą:
a) statusu rad rodziców 
b) praw i obowiązków rad rodziców i rad szkół
c) pozaszkolnych społecznych organów w systemie oświaty.
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AD III
1.  W dniach 31.03.2019  – 13.04.2019 20 uczniów 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  hotelarstwa,  technik  obsługi  ruchu
turystycznego,  technik  handlowiec,  technik  informatyk,  technik  energetyk,  technik
ekonomista.

2. W dniach 29.09.2019  – 12.10.2019 20 uczniów 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  hotelarstwa,  technik  obsługi  ruchu
turystycznego,  technik  handlowiec,  technik  informatyk,  technik  energetyk,  technik
ekonomista.

Informacje dodatkowe
I.
W  celu  zdynamizowania  budowy  społeczeństwa  obywatelskiego,  promowania  postaw
patriotycznych  i  powiększania  kapitału  społecznego  kraju  Fundacja  współpracowała
z szeregiem  Instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  środowisk  obywatelskich.  Do
najważniejszych z nich należały: 

1. Kancelaria Prezydenta RP, na zamówienie której w roku 2019 został przygotowany przez
Wojciecha  Starzyńskiego  artykuł/raport:  Rodzice  ważnym  partnerem  w  reformowaniu
polskiej  edukacji  (2015  – 2019),  odnoszący się do sytuacji  rodziców w polskim systemie
oświaty w kontekście polityki oświatowej państwa i Prezydenta Andrzeja Dudy.

2. Ministerstwo Edukacji  Narodowej i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy
z którymi  prowadzono  dialog  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  polityki  oświatowej
państwa.

3.  Kuratorzy  oświaty  i  wojewodowie,  we  współpracy  z  którymi  organizowano  szereg
konferencji  i upowszechniano  wiedzę na  temat  współpracy  wszystkich  uczestników  życia
szkolnego,  ze  szczególnym  zwracaniem  uwagi  na  miejsce  i  rolę rodziców  oraz  ich
reprezentacji rad rodziców w polskim systemie oświaty.

4. Sejmowa Komisja  Edukacji,  Nauki  i  Młodzieży,  w pracach  której  Fundacja  „Rodzice
Szkole” uczestniczyła  prezentując  szereg  opinii  na  temat  sytuacji  w  polskiej  oświacie
i opiniując propozycje zmian w prawie oświatowym.

5. Rzecznik  Praw Dziecka,  z  którym Fundacja  współpracowała  w sprawach  dotyczących
programów wychowawczo – profilaktycznych szkół.

6. Kilka tysięcy rad rodziców, które poza uczestnictwem w organizowanych przez Fundację
„Rodzice  Szkole” konferencjach  i  szkoleniach  utrzymywały  bieżący  kontakt  z  Fundacją
(m.in.  poprzez  Newsletter  i  Punkt  Konsultacyjny)  we  wszystkich  sprawach  dotyczących
polskiej oświaty.
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7.  Liczne  samorządy  terytorialne  uczestniczące  w  promocji  programów  edukacyjno-
kulturalnych przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”.

8. Fundacja  Rozwoju  Systemu  Edukacji,  we  współpracy  z  którą organizowano  staże
zagraniczne dla uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych.

9.  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), wspólnie z którym Fundacja
przygotowała  instrukcje  dla  rad  rodziców  polskich  szkół poza  granicami  kraju  oraz
uczestniczyła  w  konferencjach  organizowanych  dla  dyrektorów  i  nauczycieli  tych  szkół,
przedstawiając zasady na których powinna się opierać współpraca wszystkich uczestników
życia szkolnego.

10. Instytut Ordo Iuris, we współpracy z którym przygotowano szereg propozycji nowelizacji
prawa  oświatowego  w sprawach  dotyczących  miejsca  i  roli  rodziców oraz  rad  rodziców
w polskim systemie oświaty.

11. Uniwersytet  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  wspólnie  z  którym zorganizowano  IV
Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców i podejmowano tematykę wychowania młodzieży
w duchu polskiej tradycji nawiązującej do społecznej nauki Kościoła.
 
12. Polskie Forum Rodziców, z którym Fundacja współpracowała w sprawach programów
wychowawczo-profilaktycznych  szkół,  w  tym  przeciwdziałania  wprowadzania  do  szkół
ideologii gender i „nowatorskich” programów wychowania do życia w rodzinie.

13. Narodowy  Bank  Polski,  we  współpracy  z  którym  w  ramach  programu  edukacji
ekonomicznej realizowano projekt Akademia Finansów Rad Rodziców.

14.  Narodowy Instytut Wolności, we współpracy z którym w ramach programu Funduszu
Inicjatyw  Obywatelskich  realizowano  projekt  Rodzice  dla  szkoły  – Rodzice  dla
społeczeństwa.

15.  Fundacja  Banku  PKO  BP,  we  współpracy  z  którą zorganizowano  IV  Ogólnopolską
Konferencję Rad Rodziców.

16. Firma eduPAY Polska SP. z o.o., z którą pracowano nad programami umożliwiającymi
radom  rodziców  prowadzenie  racjonalnej  gospodarki  finansowej  i  porządkującymi  ich
działania w tym zakresie

II.
Fundacja  kontynuowała  zapoczątkowany  w  roku  2013  program  1%  dla  Twojej  szkoły,
w którym w roku 2019 uczestniczyły 94 rady rodziców z całego kraju. Z tytułu odpisu 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych, uczestniczące w programie szkoły zgromadziły za
rok  2018  kwotę  241  128,30  zł.,  z  czego  przekazano  radom rodziców  na  cele  przez  nie
wskazane 110 147,89 zł. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 1 posiedzenie Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie którego podjęto 4 uchwały, 
- 10 posiedzeń Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie których podjęto 68 uchwał.
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