
 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Rodzice Szkole”  
 za rok 2020 

 
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 2020 szereg prac 
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 i społeczeństwa obywatelskiego  
 
III. Organizowania praktyk zagranicznych dla uczniów średnich szkół zawodowych 

 
IV. Organizowania międzynarodowego projektu: Innowacyjna Multimedialna 
Platforma Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych   
 
V. Promowania postaw obywatelskich i patriotycznych, nawiązujących do ponad 
tysiącletniej historii państwa i społeczeństwa polskiego.  
 
Realizacji powyższych zadań służyły następujące działania: 

 
Ad. I 

1.  Zorganizowanie 3 otwartych ogólnopolskich webinariów poświęconych 
funkcjonowaniu rodziców i rad rodziców na terenie szkół ich dzieci 
z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych i przykładów praktyk 
zgromadzonych przez Fundację „Rodzice Szkole”   
 
- 24 września 2020 r. webinarium poświęcone organizacji i pracy rad rodziców, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na tworzenie przez nie programów wychowawczo – 



profilaktycznych szkoły oraz działalności finansowej. Prelegentem był Wojciech 
Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” (uczestniczyło ok. 400 osób) 

- 22 października 2020 r. webinarium poświęcone gospodarce finansowej rad 
rodziców,  w tym omówienie zagadnień  związanych z przygotowaniem preliminarza 
budżetowego rady rodziców, założeniem i prowadzeniem rachunku bankowego, 
działaniami prowadzącymi do zwiększenia wysokości wpłat na radę rodziców 
i uzyskiwania dodatkowych środków na jej działalność. Prelegentem był Pan 
Krzysztof Zuba, pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”, manager i ekspert 
w zakresie finansów (uczestniczyło ok. 350 osób) 

 
- 17 grudnia 2020 r. webinarium, którego głównym tematem był internet w życiu 
dziecka, postrzegany zarówno jako potężne narzędzie wspierania nauki, jak 
i potencjalne źródło zagrożeń. Zaproszone przez organizatora ekspertki ze Szkoły 
Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie – Panie Anna Szłapa 
i Agnieszka Pawlikowska  – omówiły  sposoby działań, dzięki którym  rodzice mogą 
zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo w sieci oraz wpływ, jaki na codzienne 
życie uczniów miało przeniesienie, ze względu na pandemię  Covid 19,  nauki do 
internetu (uczestniczyło ok. 200 osób). 

 

2. Udzielenie radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, 
samorządom uczniowskim i samorządom terytorialnym, w ramach prowadzonego 
Punktu Konsultacyjnego, ponad 1200 porad ułatwiających budowanie płaszczyzny 
współpracy różnych organów szkoły  oraz rozwiązywanie konfliktów między nimi, 
przede wszystkim  na linii dyrektor szkoły – rada rodziców oraz organ prowadzący  
szkołę – rada rodziców. Szczególną rolę spełniał Punkt Konsultacyjny w czasie 
ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszystkich uczestników życia szkolnego 
i nauczania on-line, wymuszonego ogólnoświatową pandemią Covid – 19. 

 
3.  Promowanie  przygotowanych w roku 2019 publikacji i programów : 
     - Vademecum Finansów Rad Rodziców, 
     - Rodzice o szkole (Raport z badań) 

     - kursu e-learningowego:  Gospodarka finansowa rad rodziców 

     - przygotowanego 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.  
 
 

 



Ad. II  
1. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży i Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego (ze względu na pandemię 
Covid - 19 zazwyczaj  w formie on- line) 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 ww. ustaw. 
 
2. Przygotowanie opinii na temat prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo oświatowe i poprawek do ww. ustawy. 
 
3. Przedstawienie posłom Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 
i powołanemu na urząd Ministra Edukacji i Nauki profesorowi Przemysławowi 
Czarnkowi, przygotowanej przez Fundację, „Rodzice Szkole” nowelizacji ustawy 
Prawo oświatowe w zakresie statusu prawnego rad rodziców. 
 
4. Przygotowanie opinii na temat przedstawionego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, będącego koordynatorem działań na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, dokumentu „Strategia Rozwoju Kapitału 
Społecznego 2030”. 
 
AD III 

1. W dniach 30.09.2020 – 09.10.2020 – 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. Przygotowanie wniosku do FRSE w sprawie zorganizowania w ramach programu 
Erasmus + w roku 2021 praktyk zawodowych we Włoszech dla 80 uczniów dwóch 
szkół zawodowych (Techników) z Warszawy. Wniosek został zaakceptowany i będzie 
realizowany w roku 2021 

 

AD IV 

Przygotowanie wniosku do FRSE w sprawie realizacji 2-letniego międzynarodowego 
projektu: Innowacyjna Multimedialna Platforma Prezentacji Kwalifikacji 



Zawodowych. Po uzyskaniu akceptacji przez FRSE i podpisaniu umowy na realizację 
projektu, przygotowano i podpisano umowy z partnerami polskimi i zagranicznymi: 

a) Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich – Polska 

b) Digital Break  Sp. z o. o. – Polska 

c) Viesoji Istaiga –  Litwa  

d) Karatzios-Ferfelis Antonios-Karatziou-Ferfeli Kyriki O.ECenter for Vocational 
Training – Grecja 

e) Supporting Advanced Personality Solutions, n.o  („SAPS , n.o”) –  Słowacja  

 

Ad V 

1. Uczestnictwo przedstawiciela Fundacji „Rodzice Szkole” w roli prelegenta 
w organizowanej w dniu 4 lutego 2020 r. przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
konferencji: „Rola rodziców i szkoły w wychowaniu ku wartościom. Edukacja 
aksjologiczna”. 

2. Uczestnictwo Wojciecha Starzyńskiego Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice 
Szkole” w pracach Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa 
i Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej nad przygotowaniem programu   
„Plan dla młodych”, którego celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego 
i zachęcanie młodych ludzi do podejmowania inicjatyw społecznych,  oraz w pracach 
Biura Edukacji m. st. Warszawy nad przygotowaniem programu wieloletniej  polityki 
oświatowej Warszawy dotyczącej młodzieży. 

3. Promowanie na stronach internetowych zrealizowanego w roku 2017 projektu 
„Matki Niepokornych” i w roku 2018 projektu „Muzycy dla Niepodległej” oraz 
przekazanie do 22 szkół albumu „Muzycy dla Niepodległej”. 
 
Informacje dodatkowe.  
Fundacja kontynuowała, zapoczątkowany w roku 2013 program 1% dla Twojej 
szkoły, w którym  w roku 2020 uczestniczyły 122 rady rodziców z całego kraju, 
gromadząc z tego tytułu kwotę 253 401, 43 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy 
tysiące czterysta jeden 43/100 złotych).  
 
W okresie sprawozdawczym odbyło się: 
1 posiedzenie (korespondencyjne) Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie 
którego podjęto 4 uchwały,  
8 posiedzeń Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie których podjęto 86   
uchwał. 


