
                                                               Zał do uchwały nr 18/2022 

                                                                Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” 

                                                             z dnia 29 marca 2022 r. 
 

Sprawozdanie merytoryczne  z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” 
za rok 2021 

 
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 2021 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 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. 
 
IV.  Przygotowania  międzynarodowego projektu: Innowacyjna Platforma 
Prezentacji Kwalifikacji Zawodowych finansowanego prze Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji. 
 
V. Upowszechnienia ponad 30 letniego dorobku środowisk rodzicielskich 
działających na rzecz zmian w polskim systemie edukacji i życiu obywatelskim. 
 
Realizacji powyższych zadań służyły następujące działania: 

 
Ad. I 

1. Udzielenie radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, 
samorządom uczniowskim i samorządom terytorialnym, w ramach prowadzonego 
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Punktu Konsultacyjnego, ponad 800 porad ułatwiających budowanie płaszczyzn 

współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. Szczególną rolę spełniał Punkt 
Konsultacyjny w okresie pandemii Covid 19 i nauczania on-line. 
 
2. Bieżące monitorowanie zmian w prawie oświatowym z punktu widzenia 
ewentualnej aktualizacji poradnika: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy. 
 

3. Kontynuowanie promowania i upowszechniania publikacji i programów  
przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” w latach  2019-2020: 
- Vademecum Finansów Rad Rodziców (w formie elektronicznej i tradycyjnej – 

   papierowej), 
- kursu e-learningowego: Gospodarka finansowa rad rodziców, 
- raportu Rodzice o szkole. 
 

4. Prowadzenie strony internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl , na której są 
zamieszczane informacje dotyczące działalności Fundacji „Rodzice Szkole”                         
i poszczególnych środowisk rodzicielskich (w tym rad rodziców).  
 
Ad. II  
1. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży oraz sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego 

 
2. Opiniowanie szeregu aktów prawnych przedstawianych do konsultacji przez rząd, 
ministra edukacji i nauki oraz  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. Zaprezentowanie nowej ekipie Ministerstwa Edukacji i Nauki trzech projektów 
nowelizacji prawa oświatowego, porządkujących całościowo problematykę miejsca i 
roli rodziców w polskim systemie oświaty oraz ponadszkolnych społecznych 
organów  w systemie oświaty,  przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”     
w latach 2015 -2019: 
a) ustawy o statusie prawnym rady rodziców, 
b) ustawy o prawach i obowiązkach rad rodziców, 
c) ustawy o ponadszkolnych społecznych organach w systemie oświaty. 
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AD III 

1. W dniach 20.09.2021 – 01.10.2021 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 we  Włoszech  w zakresie: technik 
hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego, technik handlowiec, technik 
informatyk, technik energetyk, technik ekonomista. 
 

2. W dniach 04.10.2021 – 15.10.2021 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. 
 

Ad. IV 

Uzgodnienie zasad współpracy Fundacji „Rodzice Szkole” z partnerami polskimi       
i zagranicznymi oraz zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami 
(współrealizatorami) projektu w tym zasad finansowania projektu przez Fundację 
„Rodzice Szkole” - organizatora odpowiedzialnego za całokształt realizacji projektu. 
Partnerami Fundacji w tych działaniach są:  
a)  Stowarzyszenie 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.E Center for 

     Vocacional Training – Grecja 

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

 
W ramach realizacji projektu odbyły się spotkania jego  realizatorów: 
w dniach 24.05.2021r. - 30.05.2021r. w Grecji; 
 w dniach 18.11.2021r.- 21.11 2021r. na Słowacji i  na  Węgrzech, 
- przygotowano Innowacyjną Multimedialną Platformę  Prezentacji Kwalifikacji 
  Zawodowych służącą kształceniu  i szkoleniom zawodowym w obszarze nauk 

  rolniczych. 
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Ad. V  

Przygotowanie do druku tomu ponad 200 felietonów prezesa Zarządu Fundacji 
„Rodzice Szkole” Wojciecha Starzyńskiego -  prezentujących trzydziestoletni wkład 
środowisk rodzicielskich w budowanie nowoczesnego systemu  edukacji narodowej    
i poszerzanie  działań obywatelskiej -  pod roboczym tytułem: Na drodze do państwa 
obywateli składającego się  z następujących rozdziałów:  

-  STO lider polskiej oświaty niepublicznej – stracona szansa? 

-  Fundacja „Rodzice Szkole” w polskim systemie edukacji 

- Rodzice – kreatorami  polityki oświatowej państwa 

- Nauczyciele  - wyzwania i oczekiwania 

- Polska obywatelska czy Polska obywateli? 

- Polskie drogi i rozdroża 

- Pro Memoria 

 
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, której przekazano opinię Fundacji „Rodzice Szkole”     
w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe  oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada  2021 roku (druk sejmowy nr 1812) 

 

2. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, we 
współpracy z którymi prowadzono dialog w sprawach dotyczących polityki 
oświatowej państwa. 
 

3. Kuratorzy oświaty i wojewodowie, we współpracy z którymi 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 oraz wspierano  akcję szczepień przeciwko 
Covid 19. 
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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. Kilkaset rad rodziców z którymi Fundacja „Rodzice Szkole” utrzymywała bieżący 
kontakt (m.in. poprzez Newsletter i Punkt Konsultacyjny) we wszystkich sprawach 
dotyczących polskiej oświaty. 

 

7. Samorządy terytorialne uczestniczące w promocji programów edukacyjno-
kulturalnych przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” w latach 2017 – 
2020. 
 

8. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z którą przygotowano 
kolejne  staże zagraniczne (na lata 2022 i 2023) dla uczniów ponadpodstawowych 
szkół zawodowych. 
 

9. Instytut Ordo Iuris, we współpracy z którym przygotowywano niektóre propozycje 
nowelizacji prawa oświatowego w sprawach dotyczących miejsca i roli rodziców 
oraz rad rodziców w polskim systemie oświaty. 
 

10. 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. 
 

 
II. 
Fundacja kontynuowała zapoczątkowany w roku 2013 program 1% dla Twojej 
szkoły, w którym w roku 2021 uczestniczyło 137 rad rodziców z całego kraju.         Z 
tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, uczestniczące            w 
programie rady rodziców  zgromadziły z  1 % podatku  za rok 2020  kwotę 
335.685,00 zł,  z czego przekazano radom rodziców na cele przez nie wskazane 
201.447,58  zł.  
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III. Znaczna część wymienionych w prezentowanym sprawozdaniu działań Fundacji 
„Rodzice Szkole” i związanych z nią środowisk rodzicielskich była przedstawiana 
przez  Prezesa Zarządu Fundacji w kilkunastu audycjach telewizyjnych                        
i wypowiedziach prasowych.  
 
 
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 109 

   uchwał. 
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