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Wprowadzenie
Ta publikacja to w zasadzie… efekt uboczny programu „Rodzice
w szkole”, który realizujemy w Instytucie Inicjatyw Pozarz¹dowych
od 2008 roku. W tym czasie przeprowadziliœmy wiele projektów skierowanych do rodziców, rad rodziców i dyrektorów szkó³. Wziê³o w nich
udzia³ kilka tysiêcy osób z blisko 1000 placówek.
Nasze dzia³ania przez ostatnie lata mia³y trzy zasadnicze formy. Po
pierwsze – szkolenia (ró¿ne – od kilkugodzinny do kilkudniowych), po
drugie – publikacje (wydawane w sposób tradycyjny, drukowany oraz
rozpowszechniane elektronicznie), po trzecie konsultacje (osobiste,
telefoniczne i coraz czêœciej e-mailowe).
Po ka¿dym szkoleniu, spotkaniu, po ka¿dej konferencji przybywa³o
osób, które wiêcej wiedzia³y na temat funkcjonowania rodziców w szkole, by³y bardziej œwiadome. Rozbudzaliœmy przy tym zainteresowanie
sprawami szko³y, motywacjê do dzia³ania, prowokowaliœmy do zadawania sobie i innym trudnych pytañ, do ³amania schematów. Trudno
siê wiêc dziwiæ, ¿e wzmo¿ona aktywnoœæ i determinacja rodzi³a liczne
nowe pytania, w¹tpliwoœci i dylematy. Staraliœmy siê na nie szybko
i kompetentnie odpowiadaæ. A¿ po kilku latach okaza³o siê, ¿e tych
pytañ, na które odpowiedzieliœmy, zebra³o siê ca³kiem sporo. Co wiêcej – coraz czêœciej siê one powtarzaj¹.
Niniejsza ksi¹¿eczka jest wiêc zbiorem odpowiedzi na najczêœciej pojawiaj¹ce siê pytania. Od dziœ postanawiam, ¿e... nie bêdê ju¿ na nie
odpowiadaæ – bêdê jedynie odsy³a³: pytanie 18, pytanie 27, pytanie
71... Nie, pytania numer 71 na razie nie ma, ale kto wie, mo¿e ju¿
nied³ugo zbierze siê kolejna porcja i trzeba bêdzie wydaæ odpowiedzi
na 75 albo i wiêcej najczêœciej pojawiaj¹cych siê pytañ? Czekam na
nie z niecierpliwoœci¹. Zapraszam do korespondencji za pomoc¹ poczty elektronicznej: grzegorz.calek@ngos.pl.
GRZEGORZ CA£EK
DYREKTOR INSTYTUTU INICJATYW POZARZ¥DOWYCH
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1.
Gdzie znajdê informacjê o tym, jak powstaje
rada rodziców?
Sposób wy³aniania rady rodziców zosta³ okreœlony w art. 53 ustawy
o systemie oœwiaty:
Art. 53
(…)
2. W sk³ad rad rodziców wchodz¹:
1) w szko³ach – po jednym przedstawicielu rad oddzia³owych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddzia³u;
2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szko³ach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szko³y.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic. Wybory przeprowadza siê na pierwszym zebraniu rodziców w ka¿dym roku szkolnym.

Ponadto w ust. 4 tego samego art. 53 znajdujemy zapis daj¹cy radzie
rodziców uprawnienie do okreœlenia szczegó³owego trybu przeprowadzenia tych wyborów:
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, w którym
okreœla w szczególnoœci:
(…)
2) szczegó³owy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa
w ust. 2 pkt. 1-3, oraz przedstawicieli rad oddzia³owych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szko³y lub placówki.

Wybory rady oddzia³owej oraz rady rodziców reguluj¹ jedynie powy¿sze przepisy. Wszystkie inne uszczegó³owienia, dodatkowe obostrzenia, rozmaite pomys³y dotycz¹ce sposobu zg³aszania kandydatów, ich
prezentacji itp. – to tylko dodatki, które mog¹ jednak staæ siê obowi¹zuj¹ce w danej szkole, ale pod warunkiem ujêcia ich w regulaminie
rady rodziców (patrz powy¿ej: art. 53 ust. 4).
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2.
W przepisach dotycz¹cych rad rodziców oraz
w Internecie ci¹gle jest mowa o szko³ach
A co z przedszkolami?
W art. 3 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty znajduje siê nastêpuj¹cy zapis:
ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia
o szkole (...) nale¿y przez to rozumieæ tak¿e przedszkole.

Zatem jeœli w ustawie jest mowa o tym, ¿e w szko³ach tworzy siê rady
rodziców, ¿e maj¹ okreœlone kompetencje itd. – dotyczy to tak¿e przedszkoli.
Oczywiœcie ró¿nice miêdzy szko³ami i przedszkolami bêd¹ w praktyce
doœæ istotne, np.:
– z regu³y rada rodziców w przedszkolu bêdzie du¿o mniejsza (kilka
grup – wobec kilkunastu czy kilkudziesiêciu klas w szkole), a tym
samym bardziej mobilna, choæ – z drugiej strony – bardziej uzale¿niona od mo¿liwoœci czasowych, zaanga¿owania czy aktualnej „formy” pojedynczego rodzica
– potencjalne œrodki do zebrania ze sk³adek na radê rodziców bêd¹
mniejsze (zwykle to kilkudziesiêciu a nie kilkuset rodziców)
– wa¿ne: zaanga¿owanie rodziców, ich zainteresowanie swoimi dzieæmi i warunkami, w których spêdzaj¹ wiele godzin dziennie, bêdzie
du¿o, du¿o wiêksze ni¿ w przypadku rodziców dzieci szkolnych
(zw³aszcza w starszych klasach)
– to zainteresowanie rodziców swoim ma³ym jeszcze dzieckiem wraz
z brakiem strachu, wynikaj¹cego z zale¿noœci od przedszkola, powoduje du¿¹ determinacjê rodziców w walce o sprawy swoich dzieci, czasem o charakterze silnie konfrontacyjnym (w szkole rodzice
coraz czêœciej maj¹ jednak barierê w umyœle – pamiêtaj¹, ¿e ich
dzia³ania mog¹ mieæ wp³yw na nastawienie nauczycieli, a w konsekwencji tak¿e na wystawiane oceny, st¹d determinacja bywa du¿a
mniejsza).
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3.
Czy we wszystkich szko³ach wybiera siê
radê rodziców (np. w szkole muzycznej te¿)?
Rodzaje szkó³, w których nie tworzy siê rad rodziców, okreœlaj¹ dwa
rozporz¹dzenia:
– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 listopada 2007 r.
w sprawie rodzajów szkó³ artystycznych, w których nie tworzy siê
rad rodziców
– Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkó³ i placówek, w których nie tworzy siê rad rodziców.
Zgodnie z tymi rozporz¹dzeniami rad rodziców nie tworzy siê w nastêpuj¹cych placówkach:
– szko³y pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury
– szko³y policealne kszta³c¹ce w zawodach artystycznych
– szko³y dla doros³ych
– szko³y policealne dla m³odzie¿y
– szko³y w zak³adach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy spo³ecznej
– szko³y w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
– szko³y przy zak³adach karnych i aresztach œledczych
– szkolne schroniska m³odzie¿owe
– placówki kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia praktycznego oraz oœrodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
– m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze i m³odzie¿owe oœrodki socjoterapii
– bursy i domy wczasów dzieciêcych
– biblioteki pedagogiczne.
Wniosek: w szko³ach niewymienionych powy¿ej rady rodziców musz¹
byæ utworzone.
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4.
Czy rada klasowa musi liczyæ trzy osoby?
Nie – ustawa o systemie œwiaty nie mówi nic na temat liczebnoœci rady
oddzia³owej (klasowej).
Pytanie bierze siê zapewne z tego, ¿e w doœæ powszechnym u¿yciu jest
okreœlenie „trójka klasowa”. Ma ono jednak charakter wy³¹cznie zwyczajowy i wcale nie oznacza, ¿e w radzie klasowej musi byæ dok³adnie
troje rodziców!
A ilu tych rodziców powinno byæ?
Poniewa¿ to rada, a wiêc cia³o kolegialne, mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e powinny to byæ co najmniej dwie osoby. Natomiast górna granica nie
istnieje.
W praktyce bardzo rzadko zdarza siê, aby osób chêtnych do pracy by³o
wiêcej ni¿ ta zwyczajowa trójka. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e zbyt du¿a
liczba osób mo¿e utrudniaæ sprawne funkcjonowanie zespo³u. Ale –
z drugiej strony – jeœli mamy w klasie chêtnych do pracy czworo, piêcioro czy nawet szeœcioro rodziców – to dlaczego nie wybraæ ich wszystkich? Jeœli chc¹ dzia³aæ – dajmy im tak¹ mo¿liwoœæ!
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5.
Jakie funkcje musz¹ mieæ przydzielone cz³onkowie
rady oddzia³owej?
¯aden przepis ustawy o systemie oœwiaty nie mówi ani o tym, ¿e cz³onkowie rady klasowej musz¹ mieæ przydzielone konkretne funkcje, ani
– tym bardziej – jakie to maj¹ byæ funkcje.
Wzglêdy praktyczne wskazuj¹, ¿e warto wyznaczyæ przynajmniej przewodnicz¹cego rady. Ktoœ przecie¿ musi kontaktowaæ siê z wychowawc¹
klasy, z rodzicami, za³atwiaæ na bie¿¹co rozmaite sprawy, zlecaæ zadania rodzicom, szczególnie pozosta³ym cz³onkom rady, a nastêpnie egzekwowaæ ich wykonanie.
Z pewnoœci¹ przyda siê tak¿e skarbnik, bowiem wiele razy w ci¹gu
roku zaistnieje koniecznoœæ zbierania pieniêdzy (na wycieczkê, na
kwiatki, na poczêstunek itd.). Tym bardziej przyda siê on wtedy, gdy
rodzice zdecyduj¹ siê nie na zbieranie pieniêdzy tylko w razie zaistnienia potrzeby, ale na sta³¹, comiesiêczn¹ sk³adkê. Wtedy trzeba zrobiæ
listê, pilnowaæ wp³at miesiêcznych (i zaleg³oœci), zapisywaæ skrupulatnie ka¿dy wydatek i rozliczaæ siê co jakiœ czas, przedstawiaj¹c aktualny stan œrodków. Jest trochê tej pracy!
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6.
Czy rady klasowe rzeczywiœcie musz¹ byæ
wybrane tajnie?
Tak, rady klasowe musz¹ byæ wybrane w sposób tajny. Ustawa o systemie oœwiaty nie dopuszcza wyboru jawnego.
Nie ma od tej zasady odstêpstwa – nawet wtedy, gdy wszyscy rodzice
obecni na zebraniu jednog³oœnie tak postanowi¹. A to jest doœæ prawdopodobne, poniewa¿ najczêœciej do rad klasowych odbywa siê „³apanka” i jeœli ju¿ znajdzie siê tych kilkoro kandydatów, to pozostali rodzice zazwyczaj chc¹ jak najszybciej przeg³osowaæ ich wybór. Nie
wiadomo tylko, czy dlatego, ¿e maj¹ do zg³oszonych osób zaufanie,
czy z radoœci, ¿e uda³o im siê unikn¹æ pracy w radzie klasowej, czy
mo¿e po prostu dlatego, ¿e chc¹, aby zebranie skoñczy³o siê jak najszybciej.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e rada rodziców w swoim regulaminie okreœla szczegó³owy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz ich przedstawicieli do rady rodziców. Jednak nie mo¿e
w nim okreœliæ trybu niezgodnego z zasadami okreœlonymi w ustawie
o systemie oœwiaty, w szczególnoœci nie mo¿e znieœæ obowi¹zku dokonywania wyborów w sposób tajny. A czy tajnoœæ wyborów ma sens? To
ju¿ inna sprawa…
Patrz tak¿e: przepisy podane w odpowiedzi do pyt. 1.
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7.
Jakie s¹ procedury zg³aszania, prezentowania
i przeprowadzania wyborów do rady klasowej?
W ¿adnych przepisach nie ma opisanych takich procedur. W³aœciwie
jedynym obowi¹zkiem jest dokonanie wyborów w sposób tajny.
Kandydaci do rady mog¹ byæ zg³aszani w dowolny sposób: mo¿na siê
zg³osiæ samemu (zdarza siê to coraz czêœciej!) albo jedni rodzice mog¹
zg³aszaæ innych. Swoje propozycje kandydatur mo¿e przedstawiæ tak¿e nauczyciel, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e rada rodziców jest niezale¿na od dyrekcji czy grona pedagogicznego, wiêc wywieranie jakiejkolwiek presji na rodziców jest niedopuszczalne. Uczciwie trzeba jednak
przyznaæ, ¿e najczêœciej nie ma t³umu chêtnych, zatem bez delikatnej
sugestii wychowawcy klasy („a mo¿e pani?”, „w ubieg³ym roku tata
Zosi siê deklarowa³…”), wybieranie rady klasowej mog³oby trwaæ
w nieskoñczonoœæ.
Z ¿adnych przepisów nie wynika, ¿e kandydaci maj¹ siê prezentowaæ
i przedstawiaæ swój „program wyborczy”, ¿e trzeba wybieraæ komisjê
skrutacyjn¹, która policzy g³osy, ¿e karty do g³osowania maj¹ wygl¹daæ w okreœlony sposób. Wystarczy wiêc wiedza o tym, ¿e ktoœ… ma
czas i chêci! A do g³osowania wystarcz¹ zwyk³e kartki, na których rodzice wypisz¹ nazwiska osób, które chc¹ wybraæ. A mo¿e nawet tylko
wpisz¹ numerki osób, na które g³osuj¹ – tak jest jeszcze proœciej!
Powtórzê raz jeszcze: w ¿adnych przepisach nie ma opisanych procedur zg³aszania, prezentowania czy wybierania rady klasowej (oprócz
wymogu tajnoœci). Oczywiœcie mo¿na wprowadziæ takie procedury
w regulaminie rady rodziców, warto jednak za ka¿dym razem odpowiedzieæ sobie na pytanie – po co? Generalna zasada powinna byæ bowiem taka: nie komplikujmy procesu wyboru rady klasowej i – mo¿na
by³oby jeszcze dopowiedzieæ – cieszmy siê, ¿e s¹ chêtni do pracy…
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8.
Czy do wyboru rady klasowej i przedstawicieli
do rady rodziców konieczne jest kworum?
Nie! Nie! Nie!
Ani ustawa o systemie oœwiaty, ani ¿adne rozporz¹dzenie nie nakazuje,
aby wybory rad klasowych b¹dŸ jakiekolwiek inne decyzje rady rodziców wymaga³y kworum.
W ustawie natomiast czytamy, ¿e szczegó³owy tryb przeprowadzania
wyborów do rad klasowych ustala siê w regulaminie rady rodziców.
Zatem, mimo ¿e nie ma ustawowego obowi¹zku kworum podczas wyborów, mo¿e on zostaæ wprowadzony w regulaminie rady rodziców.
Mo¿e, nie musi.
Nale¿y jednak zadaæ sobie pytanie: po co?
Przyjêcie takiego rozwi¹zania jest bardzo niepraktyczne, bo w niektórych przypadkach mo¿e doprowadziæ do sytuacji, ¿e rada klasowa
w ogóle nie bêdzie wybrana. Dlaczego? Poniewa¿ w niektórych szko³ach nawet na pierwszym zebraniu nie ma wiêkszoœci rodziców. O frekwencji na kolejnych lepiej nie mówiæ…
Podobnie jest z dzia³aniami ju¿ wybranej rady rodziców – zwykle najlepsza frekwencja jest na pierwszym spotkaniu, na ka¿dym kolejnym
jest z ni¹ coraz gorzej. Zatem wprowadzenie wymogu kworum do podejmowania uchwa³ mo¿e spowodowaæ kompletny parali¿ decyzyjny
rady.
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9.
A co jeœli dziecko nie ma rodziców?
Taki przypadek jest oczywiœcie uwzglêdniony w ustawie o systemie
oœwiaty. W art. 3 tej ustawy czytamy m.in.:
Art. 3. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
(…)
10) rodzicach – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e prawnych opiekunów
dziecka;

Warto dodaæ, ¿e opiekê dla dziecka ustanawia siê, je¿eli ¿adnemu z rodziców nie przys³uguje w³adza rodzicielska albo je¿eli rodzice s¹ nieznani (art. 94 ust. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego).
Opiekunem jest najczêœciej osoba wskazana przez rodziców (je¿eli nie
zostali pozbawieni praw rodzicielskich), krewny albo inna osoba bliska dla ma³oletniego.
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10.
A co jeœli nie bêdzie wybranego przedstawiciela
z jakiejœ klasy – czy rada rodziców mo¿e
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ?
To trudne pytanie, poniewa¿ teoretycznie taka sytuacja nie jest mo¿liwa. Po prostu ustawa o systemie oœwiaty nie przewiduje sytuacji, ¿e
jakaœ rada oddzia³owa nie wybierze swojego przedstawiciela do rady
rodziców, mówi¹c wznioœle: ¿e nie bêdzie zainteresowana tym, aby
mieæ swoj¹ reprezentacjê w radzie rodziców i móc wspó³decydowaæ
o sprawach szko³y.
Jednak wiem, ¿e czasem zdarza siê taka sytuacja i wówczas pojawia
siê powy¿sze pytanie – najczêœciej podszyte obaw¹, czy ewentualne
decyzje rady rodziców bêd¹ legalne, czy ktoœ ich gdzieœ nie zaskar¿y?
S¹dzê, ¿e najlogiczniej bêdzie przyj¹æ, ¿e jeœli jakaœ rada klasowa nie
zg³osi swojego przedstawiciela do rady rodziców, to znaczy, ¿e sama
œwiadomie pozbawi³a siê mo¿liwoœci wp³ywania na funkcjonowanie
szko³y. Najzdrowsze zaœ dla funkcjonowania rodziców w szkole bêdzie za³o¿enie, ¿e taka sytuacja nie mo¿e opóŸniæ rozpoczêcia dzia³alnoœci rady rodziców. Bo czy to jest sensowne, aby trzy osoby, które nie
s¹ w stanie wybraæ swojego przedstawiciela, mog³y zablokowaæ aktywnoœæ kilkudziesiêciu rodziców?
I jeszcze jedna uwaga dotycz¹ca zaskar¿enia ew. uchwa³ takiej niepe³nej rady rodziców, a w³aœciwie szereg pytañ: kto mia³by interes w tym,
aby z powodu jednej niewybranej osoby kwestionowaæ decyzje reprezentantów ogó³u rodziców danej szko³y? do kogo niby mia³oby nast¹piæ takie zaskar¿enie? czy mia³oby sens z takiego powodu uniewa¿niaæ
decyzje rady rodziców?
Patrz tak¿e: pytanie nastêpne.

16

Rada rodziców w pytaniach i odpowiedziach

11.
Czy w ma³ej szkole mo¿e ka¿d¹ klasê
reprezentowaæ w radzie rodziców wiêcej osób?
Liczebnoœæ rady rodziców jest uzale¿niona od wielkoœci szko³y, a œciœlej – wy³¹cznie od liczby klas. Zasada jest prosta: ile klas – tyle osób
w radzie rodziców. Oczywiste jest wiêc, ¿e w du¿ym zespole szkó³
w radzie rodziców bêdzie nawet kilkadziesi¹t osób. Natomiast w ma³ej
wiejskiej szkole – byæ mo¿e tylko kilkoro rodziców.
Ustawa nie daje w tym wzglêdzie wiêkszego pola manewru. Niestety.
Jednak bardzo czêsto s³ychaæ postulaty, aby wielkoœæ rady rodziców
mog³a byæ kszta³towana bardziej elastycznie. Przyk³adowo: aby w ma³ej
szkole dopuœciæ po dwóch przedstawicieli albo ¿eby w du¿ych szko³ach (po 4-5 klas w jednym roczniku) dopuœciæ wybór dwóch przedstawicieli z jednego poziomu. Mo¿e wiêc przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty coœ siê zmieni?
Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby
rada rodziców zaanga¿owa³a jako „sta³ych wspó³pracowników” innych
rodziców, którzy chc¹ w³¹czyæ siê w jej prace. Formalnie nie bêd¹ oni
cz³onkami rady – ale czy im chodzi o funkcjê, czy o dzia³anie?...
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12.
Czy w sk³ad rady rodziców musi wchodziæ
przewodnicz¹cy „trójki klasowej”?
Aby odpowiedzieæ na to pytanie, wystarczy przypomnieæ sobie art. 53
ustawy o systemie oœwiaty:
Art. 53
(…)
2. W sk³ad rad rodziców wchodz¹:
1) w szko³ach – po jednym przedstawicielu rad oddzia³owych (…)

Zatem w sk³ad rady rodziców wchodzi przedstawiciel ka¿dej rady klasowej. Przedstawiciel! Nie musi to byæ wcale przewodnicz¹cy rady
klasowej, ba, nawet nie musi to byæ jej cz³onek. Na marginesie: mo¿e
to nawet lepsze rozwi¹zanie, ¿e osoby zaanga¿owane w pracê rady na
rzecz klasy nie bêd¹ doci¹¿one aktywizowaniem wszystkich rodziców
w radzie rodziców (ogólnoszkolnej)?
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13.
Czy radê rodziców w klasie mo¿na wybraæ póŸniej
– np. w paŸdzierniku lub listopadzie?
OdpowiedŸ na to pytanie znajdziemy w przywo³ywanym ju¿ art. 53
ustawy o systemie oœwiaty:
Art. 53
(…)
2. W sk³ad rad rodziców wchodz¹:
1) w szko³ach – po jednym przedstawicielu rad oddzia³owych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddzia³u;
(…)
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic. Wybory przeprowadza siê na pierwszym zebraniu rodziców w ka¿dym roku szkolnym.

Ustawa stanowi zatem jednoznacznie, ¿e rada oddzia³owa (klasowa)
jest wybierana na pierwszym (!) zebraniu rodziców uczniów danej klasy. Czy mo¿e to byæ w paŸdzierniku lub listopadzie? Teoretycznie tak,
o ile dopiero wtedy odbêdzie siê pierwsze zebranie w roku szkolnym –
co jest oczywiœcie ma³o prawdopodobne.
Wa¿ne: z obowi¹zku wyboru rady klasowej na pierwszym zebraniu nie
zwalniaj¹ ¿adne przyczyny, np.:
– nieobecnoœæ wychowawcy klasy na zebraniu (choroba, zdarzenia
losowe)
– s³aba frekwencja (na marginesie – w¹tpliwe, czy na kolejnych zebraniach bêdzie lepsza)
– fakt, ¿e rodzice siê nie znaj¹ (co ma miejsce na pierwszym zebraniu
rodziców klas pierwszych).
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14.
Jak wp³yn¹æ na dzia³anie rady rodziców,
jeœli wiêkszoœæ rodziców jest niezadowolona
z jej dzia³ania?
To doœæ czêsta sytuacja – na pocz¹tku jest energia, chêæ dzia³ania, w niektórych przypadkach du¿e parcie na pe³nienie Bardzo Wa¿nych Funkcji w radzie rodziców, po czym zapa³ szybko mija i wszystko siê powoli roz³azi – na spotkania rady rodziców przychodzi coraz mniej
cz³onków, wszystkie dzia³anie bierze na siebie w¹skie grono kilku osób,
ale i one z czasem trac¹ zapa³…
Gorzej, jeœli rodzice skupieni w radzie rodziców podejmuj¹ dzia³ania
niezgodne z wol¹ czy interesem wiêkszoœci rodziców – choæby dlatego, ¿e s¹ skoncentrowani wy³¹cznie na realizacji w³asnych pomys³ów
albo ulegaj¹ wp³ywom dyrektora szko³y, który jednak ma inny punkt
widzenia. A jeœli do tego na³o¿y siê determinacja, aby nie daæ sobie
wyrwaæ funkcji w radzie rodziców – wtedy robi siê nieprzyjemnie.
Co zrobiæ w takiej sytuacji?
Po pierwsze – rozmawiaæ, bo to najlepszy sposób na rozwi¹zanie wszelkich spraw. Pokazywaæ, jak dzia³ania rady s¹ postrzegane, jakie jest
stanowisko czêœci (wiêkszoœci?) rodziców, nak³aniaæ do zmiany sposobu dzia³ania, do wiêkszej aktywnoœci.
Dopiero gdy zwyczajne argumenty, ¿yczliwe, ale stanowcze przekonywanie, nie s¹ skuteczne, wówczas mo¿na pomyœleæ o sposobach formalnych, w tym o zmianie w³adz rady rodziców.
Czy taka zmiana mo¿e byæ swobodnie dokonana? W zasadzie tak, choæ
lepiej zabezpieczyæ siê na tak¹ okolicznoœæ przez zawarcie stosownych zapisów w regulaminie rady rodziców. Niech bêdzie w nim napisane wprost, w jakich przypadkach i w jaki sposób rada rodziców mo¿e
zmieniæ przewodnicz¹cego czy prezydium rady (jeœli takie jest powo³ane).

20

Rada rodziców w pytaniach i odpowiedziach

15.
Kto zwo³uje pierwsze posiedzenie nowo wybranej
rady rodziców w nowym roku szkolnym?
W ¿adnych przepisach nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie. Z pomoc¹ przychodzi nam praktyka. Najczêœciej wiêc mamy do czynienia
z jednym z nastêpuj¹cych trzech wariantów:
Wariant pierwszy (najczêstszy) – pierwsze w nowym roku szkolnym
zebranie rady rodziców zwo³uje przewodnicz¹cy lub prezydium rady
z roku ubieg³ego. To rozwi¹zanie wydaje siê doœæ naturalne. Wystêpuje ono doœæ czêsto, szczególnie wtedy, gdy stara ekipa chce prowadziæ
radê rodziców w kolejnym roku.
Wariant drugi (równie czêsty) – pierwsze spotkanie zwo³uje dyrektor
szko³y b¹dŸ osoba odpowiedzialna z ramienia dyrekcji za „opiekê” nad
rad¹ rodziców. Czêsto wygl¹da to tak, ¿e termin jest wyznaczony przed
pierwszymi zebraniami, a wychowawcy id¹ na zebrania z gotowymi
zaproszeniami na to spotkanie, które wrêczaj¹ nowo wybranemu „delegatowi” rodziców uczniów danej klasy do rady ogólnoszkolnej. Trzeba
przyznaæ, ¿e jest to doœæ praktyczne rozwi¹zanie…
Wariant trzeci, który ma zastosowanie wówczas, gdy dwa pierwsze nie
zosta³y zastosowane – inicjatywê przejmuj¹ sami rodzice – ci, którzy
zostali wybrani do rady rodziców. Zwykle rolê tê na siebie bierze jakiœ
naturalny lider, który potem najczêœciej zostaje wybrany przewodnicz¹cym rady rodziców.
Które z tych rozwi¹zañ jest najlepsze? W³aœciwie nie ma to znaczenia,
bo przecie¿ chodzi o to, aby rada rodziców jak najszybciej rozpoczê³a
swoj¹ pracê – póki jest jeszcze w ludziach ciekawoœæ czegoœ nowego,
póki im siê jeszcze chce, póki jeszcze maj¹ wiarê w to, ¿e mog¹ zmieniæ szko³ê swojego dziecka.
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16.
Czy sk³adki na radê rodziców mog¹ jednak
byæ obowi¹zkowe?
OdpowiedŸ na to pytanie znajdziemy oczywiœcie w ustawie o systemie
oœwiaty:
Art. 54
(…)
8. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej szko³y lub placówki, rada
rodziców mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz innych Ÿróde³. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okreœla regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Sprawa jest zatem jasna – sk³adki rodziców maj¹ charakter dobrowolny!
Bardzo wa¿ne: zapis o dobrowolnym charakterze sk³adek to przepis
rangi ustawowej, zatem nie ma mo¿liwoœci, aby zmieniæ go uchwa³¹
rady rodziców, zapisem w regulaminie rady rodziców, uchwa³¹ rady
pedagogicznej czy zarz¹dzeniem dyrektora szko³y. Nie ma takiej mo¿liwoœci!
I kolejna bardzo wa¿na rzecz: skoro sk³adki s¹ dobrowolne, to nikt
(rada rodziców, dyrektor, nauczyciel) nie ma prawa zmuszaæ rodziców
do ich wp³acania. Nie mo¿e tak¿e wyci¹gaæ jakichkolwiek konsekwencji z tego tytu³u, szczególnie wobec dziecka!!!
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17.
Czy mo¿na okreœliæ minimaln¹ wielkoœæ sk³adki
na radê rodziców?
Na pocz¹tek najwa¿niejsze przypomnienie: sk³adki na radê rodziców
s¹ dobrowolne (patrz odpowiedŸ na pytanie poprzednie). A skoro s¹
dobrowolne, to znaczy, ¿e nie mo¿na w ¿aden sposób przymuszaæ rodziców do wp³at, nie mo¿na tak¿e ich zmuszaæ, aby wp³acili okreœlon¹
kwotê.
A jednak… zachêcam do tego, aby okreœliæ minimaln¹ wielkoœæ sk³adki na radê rodziców. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, ¿e rodzice potrzebuj¹ mieæ punkt odniesienia – chc¹ wiedzieæ, jak¹ kwotê wypada wp³aciæ, jaka kwota jest od
nich oczekiwana. Jeœli nie podamy im wysokoœci takiej sugerowanej
sk³adki, wówczas bêd¹ musieli zgadywaæ, jaka jest ta w³aœciwa kwota,
i bêd¹ w niezbyt komfortowej sytuacji, nie wiedz¹c, czy wp³acona przez
nich kwota jest odpowiednia.
Warto, okreœlaj¹c minimaln¹ wysokoœæ sk³adki, podkreœlaæ, ¿e liczy
siê naprawdê ka¿da kwota. Mo¿na wrêcz pokazaæ, ¿e ju¿ za 20 z³ da
siê kupiæ drobne przedmioty do szkolnej œwietlicy albo kilka ksi¹¿ek
na wyprzeda¿y. Niech rodzice bêd¹ przekonani, ¿e ka¿da kwota jest
wa¿na – w ten sposób zachêcimy do wp³at osoby, które nie mog¹ wp³aciæ sk³adki w pe³nej wysokoœci.
Na koniec jeszcze raz przypomnienie: mówimy tu o dobrowolnych
sk³adkach na radê rodziców, zatem, aby nie naraziæ siê na zarzut ³amania prawa, nale¿y u¿ywaæ okreœleñ typu: sugerowana, proponowana
sk³adka minimalna.
Patrz tak¿e: odpowiedŸ na pytanie 23.
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18.
Czy zbieranie deklaracji kwot na radê rodziców
to dobry pomys³?
Tak, oczywiœcie, z zastrze¿eniem, ¿e ca³y czas mówimy o sk³adce dobrowolnej. Dlaczego warto? Zasadniczo z dwóch powodów:
Po pierwsze – jest to bardzo wa¿ne dla planowania dzia³añ rady rodziców. W momencie, kiedy zbierzemy kartki od rodziców, na których
zadeklarowali oni swoje sk³adki, mamy mo¿liwoœæ oszacowania przychodów rady rodziców w rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym. Nawet,
gdy przyjmiemy, ¿e faktycznie zbierzemy jedynie 60, 75, 80 procent
zadeklarowanej sumy (to zale¿y od szko³y – warto sprawdziæ, jak by³o
w latach ubieg³ych), wówczas i tak dysponujemy ju¿ doœæ wiarygodnym oszacowaniem, które pozwala w miarê rzetelnie zaplanowaæ wydatki.
Po drugie – jeœli rodzic zadeklaruje jak¹œ kwotê, to mimo tego, ¿e jest
ona dobrowolna, zwykle czuje wewnêtrzny przymus wywi¹zania siê
z tej obietnicy. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby systematycznie przypominaæ rodzicom, ¿e oczekujemy na ich dobrowolne (!) wp³aty
w zadeklarowanej wysokoœci. Mo¿na nawet uœwiadomiæ im, ¿e na podstawie ich deklaracji zosta³ stworzony bud¿et rady rodziców, który
obejmuje… (tu spis planowanych wydatków) – a czy ten plan zostanie
wykonany, to zale¿y wy³¹cznie od sumiennoœci rodziców. Dzia³a? Zwykle tak!
Patrz tak¿e: odpowiedŸ na pytanie 23.
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19.
Czy sk³adki na radê rodziców mo¿na odpisaæ
od podatku?
Nie, sk³adki na radê rodziców, nawet gdyby traktowaæ je jako darowiznê, nie podlegaj¹ odliczeniu od dochodu.
Wynika to z faktu, ¿e rada rodziców nie jest organizacj¹ pozarz¹dow¹
(w rozumieniu ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie), a jedynie organem wewnêtrznym szko³y, który w zasadzie nie
mo¿e funkcjonowaæ poza systemem oœwiaty.
Z innym przypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy szko³ê niepubliczn¹ prowadzi podmiot, który jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ realizuj¹c¹ cele po¿ytku publicznego, czyli np. stowarzyszenie lub fundacja. Tyle tylko, ¿e odliczeniu od dochodu podlega wtedy nie sk³adka na
radê rodziców, ale darowizna na rzecz podmiotu, który tê szko³ê niepubliczn¹ prowadzi.
Krótko mówi¹c – lepiej nie ryzykowaæ dla tych kilkunastu z³otych…
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20.
Czy od wp³aty sk³adki na radê rodziców szko³a
mo¿e uzale¿niaæ wydanie dziecku œwiadectwa
na koniec roku?
To pytanie jest niesamowite – wraca jak bumerang w czerwcu ka¿dego
roku. Zadaj¹ je wtedy:
– dziennikarze – bo to sprawa na czasie
– niezorientowani cz³onkowie rad rodziców – zainteresowani, aby to
jednak by³o mo¿liwe, poniewa¿ wtedy bez trudu uda³oby siê œci¹gn¹æ wszystkie zaleg³e sk³adki
– przestraszeni rodzice, których ju¿ postraszono, ¿e ich dziecko nie
otrzyma œwiadectwa.
Co roku wraca to samo pytanie, co roku wypowiadaj¹ siê dziennikarze,
eksperci, komunikaty przedstawia MEN, a jednak ci¹gle nie dociera
do wszystkich, ¿e NIE, tak nie wolno! Bowiem sk³adki s¹ – zgodnie
z ustaw¹ o systemie oœwiaty – dobrowolne. Zatem nie mo¿na zmuszaæ
rodziców, aby dokonali jakiejkolwiek wp³aty, nawet wtedy, gdy we
wrzeœniu zadeklarowali jak¹œ kwotê. Tym bardziej jest oczywiœcie niedopuszczalne, aby straszyæ konsekwencjami, które mia³yby uderzyæ
w dzieci!!!
Oczywiœcie rozumiem, ¿e ustawowe okreœlenie sk³adek jako dobrowolnych, znacznie utrudnia radom rodziców ich zbieranie, a wiêc tak¿e planowanie swoich dzia³añ. Warto wiêc zadbaæ, aby podstawow¹
motywacj¹ rodziców do wp³acania sk³adek by³o silne przekonanie, ¿e
warto dokonaæ tej wp³aty, ¿e wp³acone pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na cele wa¿ne dla szko³y, na poprawê warunków nauki uczniów,
a wiêc tak¿e ich dziecka. Rodzice musz¹ ponadto wiedzieæ, ¿e ich pieni¹dze zostan¹ wydane z zachowaniem zasad oszczêdnoœci i gospodarnoœci, a na koniec roku – zostan¹ rzetelnie rozliczone.
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21.
A jeœli kogoœ nie staæ na zap³acenie ani z³otówki
sk³adek na radê rodziców?
To siê zdarza bardzo czêsto, poniewa¿ sytuacja materialna wielu rodzin jest na tyle z³a, ¿e zap³acenie choæby 50 z³ (razy liczba dzieci) jest
doœæ du¿ym obci¹¿eniem dla bud¿etu domowego.
Ciekawe jest to, ¿e bardzo czêsto nie p³ac¹ sk³adek na radê rodziców
nie ci, których na to nie staæ, ale osoby majêtne, które „zapominaj¹”.
Natomiast ci biedniejsi zwykle maj¹ wyrzuty sumienia, ¿e nie s¹ w stanie wp³aciæ sk³adki, ale chcieliby w inny sposób w³¹czyæ siê w dzia³ania rodziców.
Znam wiele szkó³, które znalaz³y na to sposób. Proponuj¹ one b¹dŸ
op³acenie sk³adki na radê rodziców, b¹dŸ przydzielenie jakichœ zadañ
na rzecz szko³y. Czêsto wiêc rodzice wykonuj¹ prace konserwatorskie,
porz¹dkowe, remontowe. Maluj¹ sale lekcyjne, sprz¹taj¹ pomieszczenia po remoncie, stawiaj¹ ogrodzenia czy szyj¹ stroje na szkolne jase³ka.
S¹ szko³y, w których wykorzystywanie umiejêtnoœci rodziców sta³o siê
czymœ normalnym. Do tego stopnia, ¿e na stronie internetowej rady
rodziców lub na tablicy przy wejœciu do szko³y s¹ zapisane konkretne
potrzeby szko³y, w których mog¹ pomóc rodzice.
Warto skorzystaæ z tego pomys³u. To naprawdê sprawdza siê w wielu
szko³ach!
Patrz tak¿e: odpowiedŸ na pytanie 23.
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22.
Czy rada rodziców mo¿e mieæ konto i czy mo¿na
na nie zbieraæ sk³adki?
OdpowiedŸ na to pytanie jest bardzo skomplikowana i niejednoznaczna.
Z jednej strony – liczne rady rodziców maj¹ rachunki bankowe. Ich
za³o¿enie jest du¿o prostsze ni¿ jeszcze kilka lat temu, bowiem banki
wyczu³y, ¿e rady rodziców to doœæ pokaŸna grupa podmiotów i proponuj¹ oferty dopasowane do ich potrzeb. Oczywiœcie rady rodziców posiadaj¹ce odrêbne konto bankowe zbieraj¹ na nie sk³adki rodziców –
wiadomo bowiem doskonale, ¿e trudniej jest wyj¹æ z kieszeni 50 z³
i wp³aciæ je skarbnikowi klasy, ni¿e dokonaæ przelewu na tak¹ kwotê.
Mówi¹c krótko: przelew mniej „boli”.
Z drugiej strony – mamy interpretacje podatkowe i orzeczenia s¹dów
(patrz: pytania 46 i 47), z których wynika, ¿e rada rodziców nie ma
osobowoœci prawnej i nie jest odrêbn¹ od szko³y jednostk¹ organizacyjn¹ – jest jedynie wewnêtrznym organem szko³y, nie mo¿e wiêc samodzielnie wystêpowaæ w obrocie prawnym. Niektórzy dodaj¹:
w zwi¹zku z tym nie mo¿e mieæ w³asnego konta bankowego.
Sytuacja jest niejednoznaczna i pewnie pozostanie taka jeszcze d³ugo,
poniewa¿ nie widaæ, aby by³a szansa na lepsze okreœlenie i mocniejsze
umocowanie w systemie prawnym rad rodziców.
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23.
Jak zmobilizowaæ rodziców do zbierania sk³adek
na radê rodziców?
To pytanie wynika z problemu, z którym zmagaj¹ siê chyba wszystkie
rady rodziców – s³abej œci¹galnoœci sk³adek. A Ÿród³em tego problemu
jest oczywiœcie fakt, ¿e sk³adki maj¹ charakter dobrowolny. Co wiêc
robiæ?
Skoro sk³adki s¹ dobrowolne, to konieczne jest zastosowane takich
metod, które bêd¹ motywowa³y dzieci i rodziców do wp³at. Sprawdzonym pomys³em jest wprowadzenie wspó³zawodnictwa klas – ta klasa,
która wp³aci najszybciej lub najwiêcej (w przeliczeniu na jednego
ucznia), otrzyma nagrodê. Mo¿e ni¹ byæ dofinansowanie do wycieczki
klasowej, wyjœcie ca³ej klasy do kina itp. To dobre rozwi¹zanie, gdy¿
powoduje, ¿e sami uczniowie pilnuj¹ swoich rodziców, wiedz¹c, ¿e
bêd¹ mieli z tego korzyœæ.
Dobrowolnoœæ sk³adek wrêcz zmusza radê rodziców do podejmowania takich dzia³añ, które zbuduj¹ w rodzicach poczucie, ¿e nie tylko
trzeba, ale warto dokonaæ wp³aty, gdy¿ zostanie ona dobrze wykorzystana na wa¿ne cele szkolne – a wiêc korzyœci odniesie z tego tak¿e ich
w³asne dziecko. Drog¹ do zbudowania takiego dobrego klimatu wœród
rodziców jest wydatkowanie œrodków na cele autentycznie wa¿ne dla
ogó³u rodziców oraz – przede wszystkim – transparentnoœæ w zakresie
wszelkich spraw finansowych. Zatem rodzice musz¹ wiedzieæ: ile pieniêdzy zebrano w której klasie, na co maj¹ byæ przeznaczone zgromadzone œrodki, a tak¿e na co je wydano. Warto te¿ daæ rodzicom mo¿liwoœæ ³atwego wgl¹du w finanse rady i zg³aszania swoich uwag, gdy¿
jakiekolwiek utrudnienia mog¹ byæ przyczyn¹ utraty zaufania.
Bardzo wa¿ne dla tworzenia poczucia wspólnego, solidarnego finansowania dzia³añ rady rodziców jest równe traktowanie wszystkich rodziców. Robienie odstêpstw na przyk³ad dla rodziców, którzy s¹ jednoczeœnie nauczycielami w szkole, bardzo psuje klimat zaufania. Zreszt¹
podobnie jak inne pomys³y automatycznego zwalniania ze sk³adek z tytu³u bycia emerytem, rencist¹, radnym itp.
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Mimo ¿e sk³adka na radê rodziców jest dobrowolna, zdecydowanie
zachêcam do okreœlania jej sugerowanej wysokoœci, aby rodzice mieli
jakiœ punkt odniesienia, a nie byli zmuszeni do samodzielnego zgadywania, jaka jest ta odpowiednia kwota. Okazuje siê bowiem, ¿e w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jaka kwota jest t¹ w³aœciw¹, spora czêœæ rodziców woli… nie zap³aciæ w ogóle – uznaj¹c, ¿e zapomnienie jest
lepsze ni¿ zap³acenie kwoty, która bêdzie odebrana jako ¿enuj¹co niska albo zaskakuj¹co wysoka.
Doœwiadczenie pokazuje, ¿e sposób zbierania sk³adek znacz¹co wp³ywa na wysokoœæ uzyskanych przychodów. Warto zaproponowaæ rodzicom kilka „przyjaznych” wariantów, aby ka¿dy móg³ wybraæ odpowiedni dla siebie. Mo¿na wiêc umo¿liwiæ wp³acanie:
– w ratach (miesiêcznych, semestralnych)
– przelewem na konto bankowe lub gotówk¹ (np. w sekretariacie szko³y)
– nie tylko w dniu zebrañ, ale w dowolnym momencie (czyli wtedy,
gdy rodzic ma akurat przy sobie pieni¹dze).
Ustalaj¹c wysokoœæ i zasady wp³acania sk³adek warto pamiêtaæ o tym,
¿e s¹ rodzice, których rzeczywiœcie nie staæ na dokonanie wp³aty w sugerowanej wysokoœci. W takich przypadkach nale¿y podkreœlaæ, ¿e
sk³adka jest dobrowolna, a liczy siê nie tylko sama wp³ata, ale te¿ poczucie odpowiedzialnoœci za szkoln¹ wspólnotê, a ponadto, ¿e naprawdê
ka¿da wp³ata jest potrzebna, bo nawet za pozornie niedu¿e pieni¹dze
mo¿na zrobiæ czy kupiæ coœ potrzebnego w szkole.
W takich przypadkach warto tak¿e zastosowaæ sprawdzon¹ metodê –
¿e zamiast dokonywaæ wp³at pieniêdzy na radê rodziców, mo¿na zrobiæ coœ po¿ytecznego dla szko³y (patrz: pytanie 21).

30

Rada rodziców w pytaniach i odpowiedziach

24.
Czy rada rodziców mo¿e sfinansowaæ zakupy
tak podstawowych artyku³ów, jak myd³o
czy papier toaletowy?
Prawnie nie ma ¿adnych przeciwwskazañ, poniewa¿ wa¿ne jest to, aby
wydatki by³y zgodne z celem zasadniczym rady rodziców, którym jest
wspieranie szko³y w jej dzia³alnoœci. Jedynymi ograniczeniami s¹ wiêc:
po pierwsze – zgoda dyrektora szko³y (trudno, aby np. malowaæ klasê
bez zgody dyrekcji), po drugie – zgodnoœæ dzia³ania z zasadami wydatkowania funduszy, które rada okreœli³a w swoim regulaminie.
Na co wiêc rada rodziców mo¿e przeznaczyæ zgromadzone fundusze?
Oto kilka propozycji (wszystkie przyk³ady s¹ z ¿ycia wziête):
– dofinansowanie dzieci, które nie mog¹ pojechaæ na zielon¹ szko³ê
ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê materialn¹ ich rodzin
– nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku
– zakup ksi¹¿ek – lektur do biblioteki szkolnej
– odnowienie rocznej licencji na oprogramowanie antywirusowe do
pracowni informatycznej
– dofinansowanie wpisowego dla uczniów bior¹cych udzia³ w konkursie matematycznym
– wydrukowanie plakatów reklamuj¹cych szko³ê
– koszty przejazdu szkolnej dru¿yny siatkówki na turniej
– za³o¿enie kamer do monitoringu terenu szko³y
– dofinansowanie dru¿yny harcerskiej dzia³aj¹cej na terenie szko³y
– sfinansowanie sztandaru szko³y
– dofinansowanie comiesiêcznych koncertów muzycznych dla uczniów
– dofinansowanie dyskoteki/balu karnawa³owego dla uczniów
– zakup zajêæ edukacyjnym w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Wracaj¹c do myd³a i papieru toaletowego – rada rodziców mo¿e oczywiœcie sfinansowaæ takie podstawowe zakupy, ale czy to ma sens? Czy
w ten sposób nie przyzwyczajamy szko³y i organu prowadz¹cego do
tego, ¿e nie ma siê czym przejmowaæ, bo w razie problemów sytuacjê
poratuj¹ rodzice?
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25.
Z jakich Ÿróde³ mo¿na finansowaæ dzia³alnoœæ
rady rodziców?
Odpowiedzi na to pytanie szukamy oczywiœcie w ustawie o systemie
oœwiaty:
Art. 54
(…)
8. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej szko³y lub placówki, rada
rodziców mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz innych Ÿróde³. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okreœla regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Ustawa daje radom rodziców – co jest bardzo wa¿ne – prawo do gromadzenia funduszy. Wskazuje jednak wprost tylko jedno, g³ówne ich
Ÿród³o – dobrowolne sk³adki rodziców, pozosta³e zamykaj¹c w nieprecyzyjnym okreœleniu „inne Ÿród³a”. O jakie Ÿród³a chodzi? Mo¿liwoœci jest wiele, na przyk³ad:
– darowizny rodziców (wykraczaj¹ce poza wysokoœæ sugerowanych
sk³adek na radê rodziców), a tak¿e ich rodzin, znajomych i przyjació³
– darowizny sponsorów – zaprzyjaŸnionych ze szko³¹ firm, a tak¿e
zak³adów pracy, w których pracuj¹ rodzice uczniów
– przychody uzyskane ze sprzeda¿y przedmiotów wykonanych przez
dzieci, np. kartek œwi¹tecznych
– przychody uzyskane ze sprzeda¿y gad¿etów szkolnych
– przychody ze spontanicznych „zrzutek” organizowanych przy okazji ró¿nych przedsiêwziêæ szkolnych
– odsetki bankowe (oczywiœcie o ile rada rodziców dysponuje kontem bankowym).
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26.
Uchwalanie programu wychowawczego
i programu profilaktyki – o co chodzi?
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty rada rodziców w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ uchwala na pocz¹tku ka¿dego roku
szkolnego:
– program wychowawczy szko³y, który jest realizowany przez nauczycieli a obejmuje wszystkie treœci i dzia³ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów
– program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego œrodowiska, który obejmuje wszystkie treœci
i dzia³ania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Na porozumienie siê z rad¹ pedagogiczn¹ w sprawie obu programów
rada rodziców ma czas do 30 wrzeœnia. Jeœli nie dochowa tego terminu, wówczas programy te ustala dyrektor szko³y w uzgodnieniu z kuratorium i obowi¹zuj¹ one do czasu uchwalenia programów przez radê
rodziców w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹.
Tyle teoria. A jak to wygl¹da w praktyce? Niestety nie najlepiej. Zwykle jest tak, ¿e rada bez wiêkszej refleksji „przyklepuje” oba programy,
najczêœciej t³umacz¹c to brakiem kompetencji po stronie rodziców
i/lub wiar¹ w fachowoœæ pracowników szko³y, którzy je tworzyli. Tymczasem program wychowawczy reguluje wiele kwestii, które powinny
zainteresowaæ ka¿dego rodzica, np. wytyczne do oceniania zachowania uczniów, system nagród i kar obowi¹zuj¹cy w szkole, ofertê pozalekcyjn¹. Program profilaktyki zaœ opisuje dzia³ania zwi¹zane z szeroko rozumian¹ profilaktyk¹ – porusza inne istotne kwestie zwi¹zane
bezpieczeñstwem, kszta³towaniem m³odych ludzi (uczenie zdrowego
trybu ¿ycia, problem bezpiecznych zachowañ na drodze, w kontaktach
z obcymi itd.).
Z powy¿szego opisu wynika wyraŸnie, ¿e rada rodziców nie powinna
przyjmowaæ tutaj roli statystów!
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27.
Opiniowane projektu planu finansowego szko³y
– czy to ma sens?
Co rok dyrektor szko³y przygotowuje projekt planu finansowego szko³y, który – zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oœwiaty – jest
opiniowany przez radê rodziców. Taki plan finansowy to po prostu zestawienie planowanych przychodów i wydatków szko³y na kolejny rok.
W praktyce rada rodziców nie ma tutaj zbyt du¿ego pola manewru,
poniewa¿ kwota przychodów wynika z odpowiednich zasad dzielenia
subwencji oœwiatowej, z kolei zdecydowana wiêkszoœæ wydatków to
wydatki sztywne, których nie da siê ruszyæ, np. p³ace i pochodne (ZUS,
podatki), koszty energii elektrycznej i us³ug komunalnych. Pozostaj¹
zatem niewielkie kwoty, którymi realnie mo¿na dysponowaæ, tworz¹c
plan finansowy szko³y.
Wróæmy do pytania – czy wobec powy¿szego ma to sens?
S¹dzê, ¿e jednak tak, gdy¿ na pewno nie zaszkodzi, jeœli cz³onkowie
rady rodziców wys³uchaj¹, co ma w tej sprawie do powiedzenia dyrektor szko³y. A wszystkim mo¿e wyjœæ na dobre, jeœli zrozumiej¹, jakie s¹
zasady finansowania szko³y, jakie mo¿liwoœci ma dyrektor szko³y, a jakie ograniczenia – to mo¿e byæ inspiracj¹ to refleksji nad tym, jak rada
rodziców mo¿e najlepiej wspomóc finansowo szko³ê.
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28.
Czy rada rodziców musi opiniowaæ dzia³alnoœæ
stowarzyszeñ na terenie szko³y?
Odpowiedzi szukamy oczywiœcie w ustawie o systemie oœwiaty:
Art. 56. 1. W szkole i placówce mog¹ dzia³aæ, z wyj¹tkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególnoœci organizacje harcerskie, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y lub placówki.
2. Podjêcie dzia³alnoœci w szkole lub placówce przez stowarzyszenie
lub inn¹ organizacjê, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania
zgody dyrektora szko³y lub placówki, wyra¿onej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej dzia³alnoœci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady szko³y lub placówki i rady rodziców.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e jest to wyj¹tkowy przypadek, gdy liczy siê
nie tylko wyra¿enie opinii przez radê rodziców (z któr¹ dyrektor szko³y mo¿e, ale nie musi siê liczyæ), ale tak¿e to, ¿e opinia musi byæ pozytywna. Innymi s³owy: nie ma prawnie mo¿liwoœci, aby jakaœ organizacja dzia³a³a na terenie szko³y bez wiedzy i zgody rady rodziców.
W zwi¹zku z tym odpowiedŸ na zadane pytanie jest jednoznaczna: tak,
rada musi opiniowaæ dzia³alnoœæ stowarzyszeñ na terenie szko³y. Podkreœliæ nale¿y, ¿e nie chodzi tu jednak o przymus – po prostu warto
korzystaæ z tej kompetencji, gdy¿ ma ona œcis³y zwi¹zek z zapewnieniem bezpieczeñstwa naszym dzieciom! W praktyce bowiem najczêstszymi przyczynami niewyra¿enia zgody na dzia³anie na terenie szko³y
s¹ zastrze¿enia co do samej organizacji (jej celów, sposobów dzia³ania) lub do jej liderów, kadry (brak kwalifikacji, nieodpowiednie traktowanie podopiecznych).
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e ustawa zakazuje prowadzenia
na terenie szko³y dzia³alnoœci politycznej – zarówno przez partie, jak
i inne organizacje polityczne (np. tzw. m³odzie¿ówki partii politycznych, które czêsto dzia³aj¹ w³aœnie jako stowarzyszenia).
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29.
W jaki sposób mo¿e w praktyce wygl¹daæ
wspó³praca z innymi radami rodziców?
Ustawa o systemie oœwiaty wypowiada siê na ten temat doœæ lakonicznie:
Art. 53
(…)
5. Rady rodziców mog¹ porozumiewaæ siê ze sob¹, ustalaj¹c zasady
i zakres wspó³pracy.

Oczywiœcie gor¹co zachêcam rady do wspó³pracy, poniewa¿ sprzyja
ona wymianie doœwiadczeñ oraz jest nieocenionym Ÿród³em inspiracji,
nawet dla doœwiadczonych rodziców.
W jakich formach ta wspó³praca mo¿e siê odbywaæ? Oto kilka przyk³adów:
– bie¿¹ca wymiana doœwiadczeñ dotycz¹cych pojedynczych dzia³añ,
dokumentów rady rodziców, rozwi¹zywania problemów szko³y itd.
– wymiana informacji nt. partnerów, projektów, w których mog¹ wzi¹æ
udzia³ rady rodziców
– konsultacje z wykorzystaniem wiedzy doœwiadczonych rad rodziców na rzecz tych, które dopiero raczkuj¹
– konferencje, bêd¹ce okazj¹ do dzielenia siê tzw. dobrymi praktykami
– prowadzenie wspólnej strony internetowej, bêd¹cej baz¹ wiedzy na
temat pracy rad rodziców
– wystêpowanie jako wspólna reprezentacja rad rodziców z okreœlonego terenu wobec w³adz samorz¹dowych (organów za³o¿ycielskich).
Na szczêœcie inicjatyw pokazuj¹cych, ¿e dobra wspó³praca rad rodziców ma sens, jest coraz wiêcej. W tym miejscu polecê dwie (warto
wyszukaæ w Internecie informacje na ich temat): Gdañskie Forum Rad
Szkó³ i Rad Rodziców oraz warszawskie Forum Ursynowskich Rad
Rodziców. Serdecznie polecam!
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30.
Do kogo i w jakich sprawach rada rodziców
mo¿e wystêpowaæ „z wnioskami i opiniami
w sprawach szko³y”?
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty rada rodziców mo¿e
wystêpowaæ z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko³y
do:
– dyrektora szko³y,
– rady pedagogicznej,
– organu prowadz¹cego szko³ê, czyli gminy,
– organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, czyli kuratora oœwiaty.
Zatem odpowiedŸ na pytanie jest w istocie potwierdzeniem, ¿e rada
rodziców mo¿e w imieniu rodziców przedstawiaæ opinie, zg³aszaæ uwagi, wnioski do powy¿szych podmiotów naprawdê we wszystkich (!)
sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem szko³y. We wszystkich! Oto
przyk³ady, które to potwierdzaj¹:
– opinia skierowana do dyrektora szko³y w sprawie planów zmiany
przeznaczenia jednego z pomieszczeñ (rodzice uwa¿aj¹, ¿e nie powinien to byæ magazyn, lecz harcówka dla dru¿yny harcerskiej prê¿nie dzia³aj¹cej w szkole)
– wniosek do dyrektora szko³y, aby odpracowaæ w jedn¹ z grudniowych sobót dzieñ 2 stycznia – dziêki czemu dzieci bêd¹ mia³y d³u¿sze ferie pomiêdzy Nowym Rokiem a Œwiêtem Trzech Króli
– wniosek do dyrektora szko³y o zmianê harmonogramu remontu szko³y
(aby zacz¹³ siê on jeszcze w czerwcu – tak, aby mieæ pewnoœæ, ¿e
wszystko bêdzie gotowe na 1 wrzeœnia)
– wniosek do dyrektora szko³y w sprawie lepszego wykorzystania sali
rehabilitacyjnej oraz gabinetu integracji sensorycznej
– wniosek do dyrektora szko³y o zakup nowych kamer, dziêki czemu
zwiêkszy siê teren objêty monitoringiem
– wniosek do dyrektora szko³y o zmobilizowanie nauczycieli do bie¿¹cego uzupe³niania dziennika elektronicznego
– wniosek do rady pedagogicznej i dyrektora szko³y o zg³oszenie szko³y
do udzia³u w konkursie promuj¹cym dzia³ania wzmacniaj¹ce bez-
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pieczne i efektywne funkcjonowanie w szko³ach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Szko³a przyjazna dla ka¿dego”
wniosek do rady pedagogicznej i dyrektora szko³y o nagrodzenie
jednego z nauczycieli
przedstawienie radzie pedagogicznej opinii w sprawie takiego wykorzystania podrêczników, który nie bêdzie powodowa³ koniecznoœci codziennego ich przynoszenia z domu do szko³y
wniosek o zmianê sposobu op³acania nale¿noœci za obiady – wiêkszoœæ rodziców chce mieæ mo¿liwoœæ wp³at na konto, a nie tylko
gotówk¹
wniosek do kuratora o nagrodzenie kilku nauczycieli z okazji Dnia
Nauczyciela
wniosek do rady gminy i burmistrza o przeznaczenie dodatkowych
œrodków na remont szko³y
wniosek do burmistrza o skierowanie stra¿y miejskiej do patrolowania okolic szko³y, zw³aszcza w godzinach porannych
wniosek do rady gminy o przeznaczenie w bud¿ecie na nastêpny rok
dodatkowych œrodków na ma³y plac zabaw dla dzieci, które maj¹
uczêszczaæ do szkolnej zerówki
opinia skierowana do rady gminy w zwi¹zku z planem wybudowania na terenie bezpoœrednio s¹siaduj¹cym ze szko³¹ du¿ego parkingu
wniosek do zarz¹du dróg o za³o¿enie w okolicach szko³y sygnalizacji œwietlnej (z myœl¹ o bezpieczeñstwie dzieci)
wniosek do kuratora oœwiaty o kontrolê szko³y pod k¹tem realizacji
zaleceñ znajduj¹cych siê w orzeczeniach z poradni psychologicznopedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zachêcam gor¹co do korzystania z mo¿liwoœci wyra¿ania opinii we
wszelkich sprawach szko³y. To szansa na poprawê jakoœci dzia³ania
szko³y, w której ucz¹ siê nasze dzieci!
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31.
Czy rada rodziców ma coœ do powiedzenia
w sprawie dni dodatkowych wolnych od zajêæ?
SprawdŸmy u Ÿród³a: w § 5 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego czytamy:
§5
1. Dyrektor szko³y lub placówki, po zasiêgniêciu opinii rady szko³y
lub placówki, a w przypadku szkó³ lub placówek, w których rada nie
zosta³a powo³ana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du
uczniowskiego, bior¹c pod uwagê warunki lokalowe i mo¿liwoœci organizacyjne szko³y lub placówki, mo¿e, w danym roku szkolnym, ustaliæ
dodatkowe dni wolne od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:
1) szkó³ podstawowych, zasadniczych szkó³ zawodowych, szkó³ policealnych oraz placówek kszta³cenia praktycznego i placówek kszta³cenia ustawicznego – do 6 dni,
2) gimnazjów – do 8 dni,
3) liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, liceów uzupe³niaj¹cych, techników i techników uzupe³niaj¹cych – do 10 dni.

Z przepisu jednoznacznie wynika, ¿e dyrektor szko³y musi zasiêgn¹æ
opinii nie tylko rady rodziców, ale te¿ samorz¹du uczniowskiego (opinia rady pedagogicznej to raczej formalnoœæ). Niestety, nie musi z t¹
opini¹ siê zgodziæ, tym niemniej warto, aby rada rodziców wykaza³a
aktywnoœæ w tej sprawie. Bo chyba nie jest dla nas obojêtne, czy dzieci
wróc¹ do szko³y 2 stycznia, czy dopiero po Œwiêcie Trzech Króli, to
samo dotyczy d³ugiego weekendu majowego – a w³aœnie o te dni tutaj
chodzi!
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32.
Czy ka¿da uchwa³a rady rodziców musi zostaæ
uchwalona jednog³oœnie i co z kworum?
Nie, absolutnie nie! Sk¹d ten pomys³???
Oczywiœcie rada rodziców mo¿e sobie wpisaæ w regulaminie, ¿e uchwa³y
podejmowane s¹ jednog³oœnie, ale jest to pomys³ absurdalny. To de
facto wprowadzenie liberum veto i w³aœciwie pewnoœæ, ¿e praca rady
zostanie sparali¿owana, bowiem zawsze znajdzie siê jedna osoba, która ma inne zdanie, nie rozumie, o co chodzi, chce zrobiæ na z³oœæ albo
po prostu lubi zademonstrowaæ swoj¹ odrêbnoœæ. Porzuæmy wiêc pomys³, aby uchwa³y by³y przyjmowane jednog³oœnie!
Co do kworum – ¿aden przepis nie wprowadza obowi¹zku kworum
podczas podejmowania decyzji przez radê rodziców. Mo¿na taki obowi¹zek zapisaæ w regulaminie rady rodziców – odradzam to jednak
stanowczo. Praktyka pokazuje bowiem, ¿e kworum udaje siê uzyskaæ
³atwo podczas pierwszego spotkania rady rodziców, a z ka¿dym nastêpnym jest coraz trudniej.
Nie wprowadzajmy wiêc zasady jednomyœlnoœci, nie nak³adajmy na
siebie obowi¹zku kworum – bo to najlepsze dwie metody, aby skutecznie sparali¿owaæ pracê rady rodziców!
Patrz tak¿e: odpowiedŸ na pytanie 34.
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33.
Czy rada rodziców musi mieæ swój regulamin?
Regulamin jest podstawowym dokumentem rady rodziców, SprawdŸmy, co o nim przeczytamy w ustawie o systemie oœwiaty:
Art. 53 ust. 4
Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, w którym okreœla w szczególnoœci:
1) wewnêtrzn¹ strukturê i tryb pracy rady;
2) szczegó³owy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa
w ust. 2 pkt. 1-3, oraz przedstawicieli rad oddzia³owych, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szko³y lub placówki.
Art. 54 ust. 8
(…)
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okreœla regulamin,
o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Z tych zapisów jasno wynika, ¿e rada rodziców musi mieæ regulamin,
poniewa¿ s³owa „uchwala regulamin” oznaczaj¹ tyle, co „ma obowi¹zek uchwaliæ regulamin”.
Oczywiœcie rozumiem, ¿e dla wielu rad rodziców stworzenie regulaminu mo¿e byæ nie lada wyzwaniem. Zachêcam, aby podj¹æ ten trud i przygotowaæ solidnie ten dokument, poniewa¿ poœpiech czy ma³e zaanga¿owanie w jego tworzenie potrafi siê doœæ szybko zemœciæ – przy okazji
pierwszej trudnej sytuacji.
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34.
Jakie elementy minimum musz¹ siê znaleŸæ
w regulaminie rady rodziców?
Z zapisów ustawy o systemie oœwiaty, przytoczonych w poprzednim
pytaniu, jasno wynika, ¿e regulamin rady rodziców musi okreœlaæ obowi¹zkowo trzy kwestie:
– wewnêtrzn¹ strukturê i tryb pracy rady
– szczegó³owy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz
ich przedstawicieli do rady rodziców (ogólnoszkolnej)
– zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
Oczywiœcie mo¿emy w regulaminie zawrzeæ wiêcej elementów albo
pewne kwestie uregulowaæ bardziej szczegó³owo. Jednak za ka¿dym
razem zachêcam do g³êbokiego zastanowienia siê, czy jest to rzeczywiœcie konieczne. Dlaczego? Z dwóch powodów.
Po pierwsze – nale¿y pamiêtaæ, ¿e regulamin to dokument, z którym
rada rodziców bêdzie pracowaæ na co dzieñ. W nim rodzice bêd¹ szukaæ odpowiedzi na pytanie, jak coœ powinno siê przeprowadziæ, przeg³osowaæ, kto podejmuje decyzje itd. Im ten dokument bêdzie obszerniejszy, tym trudniej bêdzie w nim znaleŸæ to, co potrzebne. Jest to tym
bardziej istotne, ¿e nie wszyscy rodzice s¹ prawnikami lub przedstawicielami takich zawodów, w których potrzebna jest bieg³oœæ w pos³ugiwaniu siê dokumentami.
Po drugie – ka¿dy nowych przepis, nowa zasada to… ograniczenie
w dzia³aniu. Pytanie wiêc jest takie – czy rzeczywiœcie zamierzamy siê
ograniczaæ? A mo¿e lepiej nie regulowaæ wszystkiego zbyt szczegó³owo i dziêki temu mieæ mo¿liwoœæ bardziej elastycznego dzia³ania?

42

Rada rodziców w pytaniach i odpowiedziach

35.
Na co trzeba uwa¿aæ, tworz¹c regulamin
rad rodziców?
Tworz¹c regulamin rady rodziców, nale¿y siê wystrzegaæ przepisów,
które mog¹ utrudniæ sprawne funkcjonowanie rady. Oczywistoœæ? Niby
tak, jednak¿e praktyka wielu rad rodziców pokazuje, ¿e bardzo czêsto
rady tak konstruuj¹ zapisy swoich regulaminów, ¿e same na siebie zastawiaj¹ pu³apki. Najczêœciej dzieje siê tak, poniewa¿ wiele osób ma
siln¹ potrzebê bardzo szczegó³owego opisania wszystkiego w regulaminie, a ponadto zwykle nie zdajemy sobie sprawy, ¿e ka¿dy przepis
mo¿e stwarzaæ w pewnych warunkach problemy.
Przyk³ad: w regulaminie jest zapisane, ¿e o wszelkich wydatkach decyduje ca³a rada na swoich zebraniach. Intencja jest oczywista – wszyscy cz³onkowie rady (a nie tylko np. przewodnicz¹cy) maj¹ wspólnie
decydowaæ o wykorzystaniu zgromadzonych funduszy. W regulaminie
jest ponadto zapis mówi¹cy, ¿e decyzje rady s¹ wa¿ne tylko w przypadku obecnoœci co najmniej po³owy jej cz³onków. Tutaj intencja te¿
jest oczywista: chodzi o to, aby zapobiec sytuacji, gdy decyzje podejmuje mniejszoœæ rady. Powy¿sze zapisy wydaj¹ siê na pierwszy rzut
oka sensowne. Jednak szybko mo¿e siê okazaæ, ¿e s¹ bardzo niepraktyczne, bo oto, ¿eby zadecydowaæ o najmniejszych wydatkach (rzêdu
nawet 50 z³), konieczne bêdzie zwo³ywanie zebrania rady, a ponadto,
bêdzie musia³o byæ na tym zebraniu kworum. Doœwiadczenie zaœ mówi,
¿e z ka¿dym miesi¹cem jest to coraz trudniejsze. W skrajnym przypadku mo¿e dojœæ do kompletnego parali¿u rady, gdy¿ nie bêdzie mog³a
ona podj¹æ ¿adnej decyzji, tak¿e tej o… zmianie regulaminu i rezygnacji z wymogu kworum.
Druga wa¿na kwestia – zalecam bardzo ostro¿ne korzystanie z tego, co
znajdziemy w Internecie. Piszê o tym, poniewa¿ najczêœciej rady rodziców tworz¹ swoje regulaminy na podstawie tego, co „wygoogluj¹”.
Taki sposób jest czêsto przyczyn¹ wpisywania do w³asnych regulaminów zapisów kompletnie niepotrzebnych, niepasuj¹cych do specyfiki
danej szko³y. Apelujê wiêc: nie kopiujmy zapisów z regulaminów innych rad rodziców!
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36.
W regulaminie rady rodziców ma byæ okreœlona
wewnêtrzna struktura rady rodziców – to znaczy?
Struktura rady rodziców zale¿y przede wszystkim od wielkoœci szko³y,
bowiem to liczba klas wp³ywa bezpoœrednio na liczebnoœæ rady.
Jeœli rada dzia³a w ma³ej szkole i cz³onków rady jest niewielu, wówczas w³aœciwie nie ma potrzeby rozbudowywania wewnêtrznej struktury rady rodziców.
Jednak najczêœciej rada rodziców liczy przynajmniej kilkunastu cz³onków, czêsto jest to liczba du¿o wiêksza. Jest wiêc oczywiste, ¿e praktycznie nie jest mo¿liwe podejmowanie decyzji wy³¹cznie na zebraniach
plenarnych. W takiej sytuacji najczêœciej powo³uje siê kilkuosobowy
zarz¹d rady (prezydium), który stanowi grupê kieruj¹c¹ bie¿¹cymi pracami rady i sk³adaj¹c¹ relacjê na zebraniach ca³ej rady, odbywaj¹cych
siê rzadziej, np. raz na dwa-trzy miesi¹ce.
W radach rodziców zwyczajowo powo³uje siê tak¿e komisjê rewizyjn¹
lub inny wewnêtrzny organ kontrolny. Warto zwróciæ uwagê, ¿e nie ma
takiego obowi¹zku – ¿adne przepisy tego nie wymagaj¹. Jednak zachêcam do powo³ywania takich cia³ kontrolnych i do precyzyjnego okreœlenia ich kompetencji, poniewa¿ niezwykle wa¿ne jest, aby rodzice
wiedzieli, ¿e sposób gospodarowania funduszami przez radê rodziców
podlega kontroli.
W du¿ych szko³ach struktura rady rodziców mo¿e byæ jeszcze bardziej
rozbudowana. Na przyk³ad powo³uje siê sta³e zespo³y problemowe,
które przez ca³y rok zajmuj¹ siê okreœlonymi zagadnieniami (np. bezpieczeñstwo w szkole), albo doraŸne zespo³y robocze na potrzeby realizacji konkretnych zadañ (np. organizacja szkolnego festynu).
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37.
W regulaminie rady rodziców ma byæ okreœlony
tryb pracy rady rodziców – to znaczy?
To znaczy, ¿e nale¿y okreœliæ szczegó³owo sposób pracy rady rodziców. Czyli:
– jak czêsto odbywaj¹ siê zebrania plenarne rady
– kto je mo¿e zwo³ywaæ
– ilu cz³onków liczy prezydium, jakie pe³ni¹ funkcje (np. przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy, skarbnik), jakie s¹ zadania ka¿dego
z nich
– jak czêsto spotyka siê prezydium
– jakie decyzje prezydium mo¿e podejmowaæ samodzielnie
– jakie decyzje stanowi¹ wy³¹czn¹ kompetencjê ca³ej rady rodziców
– ilu cz³onków liczy komisja rewizyjna (lub inny organ kontrolny rady)
– jakie s¹ zasady prowadzenia kontroli przez komisjê rewizyjn¹
– jakie s¹ zasady udzia³u w spotkaniach rady rodziców przedstawicieli dyrekcji, rady pedagogicznej i samorz¹du uczniowskiego.
W kszta³towaniu swojego trybu pracy rada rodziców ma w³aœciwie pe³n¹
swobodê. Istnieje tak naprawdê tylko jedno ograniczenie: ustawowe
kompetencje rady rodziców musz¹ byæ realizowane na spotkaniach plenarnych rady. W tym wzglêdzie nie mo¿e ca³ej rady zast¹piæ prezydium, a wiêc nie mo¿e np. wydaæ opinii w sprawie dzia³ania w szkole
stowarzyszenia albo planu finansowego szko³y.
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38.
Czy w regulaminie rady rodziców mo¿na okreœliæ,
¿e rada rodziców mo¿e byæ wybrana na kadencjê
2- lub 3-letni¹?
Aby odpowiedzieæ na to pytanie, wystarczy zajrzeæ po raz kolejny do
ustawy o systemie oœwiaty, w której czytamy:
Art. 53
(…)
2. W sk³ad rad rodziców wchodz¹:
1) w szko³ach – po jednym przedstawicielu rad oddzia³owych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddzia³u;
(…)
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic. Wybory przeprowadza siê na pierwszym zebraniu rodziców w ka¿dym roku szkolnym.

Z tego przepisu jednoznacznie wynika, ¿e procedura wyboru przedstawicieli do rady rodziców jest powtarzana corocznie, a wiêc na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego mamy do czynienia w³aœciwie z now¹ rad¹
rodziców.
OdpowiedŸ na postawione pytanie jest zatem oczywista: nie, nie mo¿na okreœliæ 2- lub 3-letniej kadencji, poniewa¿ z mocy ustawy ta kadencja wynosi jeden rok.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e choæ rada rodziców na pocz¹tku ka¿dego
roku szkolnego jest formalnie nowa, to nic nie stoi na przeszkodzie,
aby w zdecydowanej wiêkszoœci sk³ada³a siê z tych samych osób co
w roku poprzednim. Jeœli dobrze one pracowa³y i dalej chc¹ siê anga¿owaæ w dzia³anie szko³y – to warto je wybraæ ponownie.
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39.
Co nale¿y rozumieæ pod pojêciem „tryb wyborów
do rad oddzia³owych”?
Wybory rad klasowych odbywaj¹ siê:
– tajnie
– na pierwszym zebraniu w roku szkolnym
– przy za³o¿eniu, ¿e rodzic jednego ucznia dysponuje jednym g³osem.
To wszystko, co o powo³ywaniu rad klasowych mówi ustawa o systemie oœwiaty. Mo¿emy jednak bardziej szczegó³owo okreœliæ tryb tych
wyborów. Ustawa daje tak¹ mo¿liwoœæ, nakazuj¹c zawarcie tych regulacji w regulaminie rady rodziców.
Jakie kwestie mog¹ byæ opisane w ramach tego „trybu wyboru rad oddzia³owych”? To zale¿y tylko od nas, mo¿emy wiêc sprecyzowaæ:
– kto mo¿e zg³aszaæ kandydatów do rady klasowej
– jak przebiega g³osowanie
– kto liczy g³osy
– ile trzeba otrzymaæ g³osów, aby zostaæ wybranym.
Pisa³em ju¿ w odpowiedzi na inne pytanie, ale powtórzê raz jeszcze:
lepiej nie komplikowaæ i nie przed³u¿aæ procedury wyborów rad klasowych, gdy¿ mo¿e to jedynie zniechêciæ rodziców, którzy z regu³y
i tak przecie¿ nie tryskaj¹ entuzjazmem do pracy…
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40.
Jakie powinny byæ zasady wydatkowania
funduszy?
Zasady wydatkowania funduszy s¹ obowi¹zkowym elementem regulaminu rady rodziców. Powinniœmy wiêc okreœliæ przynajmniej:
– Ÿród³a funduszy rady rodziców (patrz: pytanie 25)
– sposób planowania wydatków (najczêœciej na pocz¹tku roku szkolnego przygotowuje siê preliminarz/bud¿et, uwzglêdniaj¹cy spodziewane przychody ze sk³adek oraz zak³adaj¹cy najwa¿niejsze wydatki)
– kto mo¿e wnioskowaæ o dokonanie wydatku (np. ka¿dy rodzic, dyrektor szko³y, ka¿dy nauczyciel)
– kto decyduje o wydatkowaniu œrodków.
Najwiêcej uwagi warto poœwiêciæ oczywiœcie ostatniej kwestii. Przy
okazji odpowiadania na inne pytania wskazywa³em ju¿, ¿e problemem
rad rodziców jest frekwencja na spotkaniach (no, mo¿e poza pierwszym). Dlatego nale¿y okreœliæ takie zasady decydowania o wydatkowaniu funduszy rady, które nie spowoduj¹ parali¿u decyzyjnego. Zachêcam wiêc, aby o wydatkach mog³o decydowaæ prezydium rady, które
zwykle sk³ada siê z osób najbardziej zaanga¿owanych, a nie ca³a rada
rodziców.
Oczywiœcie mo¿na wprowadziæ pewne zabezpieczenia, które sprawi¹,
¿e z pieniêdzmi rady rodziców nic z³ego siê nie stanie. Oto kilka przyk³adów:
– prezydium mo¿e decydowaæ o wydatkach tylko w granicach sum
okreœlonych w preliminarzu (plus 20%)
– o wydatkach do 300 z³ mo¿e decydowaæ sam przewodnicz¹cy rady,
do 1500 z³ – prezydium rady, a powy¿ej 1500 z³ – ca³a rada
– o ka¿dym planowanym wydatku musi byæ informowana ca³a rada
poczt¹ elektroniczn¹, a ka¿dy jej cz³onek ma 24 godziny na odniesienie siê do tej informacji (te¿ e-mailem)
– informacja o wydatkach rady rodziców musi siê pojawiaæ niezw³ocznie na stronie internetowej rady rodziców.
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Zachêcam do przeczytania tego pisma:

41.
Rodzice czy dyrektor – kto decyduje o wyborze
polisy NNW dla uczniów?
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42.
Czy rada rodziców musi podejmowaæ uchwa³y?
Rada rodziców czêsto podejmuje rozmaite decyzje. Jako ¿e jest cia³em
kolegialnym, wszystkie (a na pewno te, które wynikaj¹ bezpoœrednio
z ustawowych kompetencji rady) powinny mieæ formê uchwa³y. Bêd¹
to wiêc na przyk³ad uchwa³y w sprawie:
– przyjêcia regulaminu rady rodziców
– wyboru w³adz rady rodziców
– przyjêcia preliminarza na dany rok szkolny
– w sprawie dobrowolnych sk³adek na radê rodziców
– w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szko³y.
Ka¿da uchwa³a podejmowana przez radê rodziców sk³ada siê zazwyczaj z kilku sta³ych elementów:
– nag³ówka, który zawiera numer uchwa³y, jej datê i tytu³
– wprowadzenia, które zawiera przywo³anie podstawy prawnej przyjêcia uchwa³y (najczêœciej ustawy o systemie oœwiaty lub regulaminu rady)
– treœci, która stanowi istotê uchwa³y
– podpisu przewodnicz¹cego rady, który potwierdza w ten sposób przyjêcie uchwa³y przez radê rodziców.
Napisa³em powy¿ej „zazwyczaj”, gdy¿ tak przewa¿nie zbudowane s¹
uchwa³y. Jednak nie bêdzie wielkim problemem, jeœli zabraknie np.
odwo³ania do ustawy o systemie oœwiaty albo w podpisie bêdzie widnieæ „rada rodziców”. Bo forma nie mo¿e górowaæ nad treœci¹ i celem
naszych dzia³añ!
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43.
Czy rada rodziców musi mieæ swój plan pracy?
W sensie prawnym – nie. Ze wzglêdu na swoj¹ skutecznoœæ – tak.
Nie bêdê tutaj udowadnia³, ¿e planowanie ma sens, ¿e przynosi konkretne korzyœci – bo to oczywiste, a wskazówki na ten temat mo¿na
znaleŸæ w licznych publikacjach oraz w Internecie. Skupiê siê wiêc
jedynie na tym, aby wskazaæ, ¿e to planowanie nie musi byæ bardzo
sformalizowane. Chodzi po prostu o to, aby rada rodziców nie dryfowa³a, wykonuj¹c jedynie zadanie, które pojawi¹ siê ad hoc. Niech zaplanuje swoj¹ pracy, choæby w najbanalniejszy sposób – okreœlaj¹c tylko, co i kiedy chce zrobiæ, np.:
– paŸdziernik – festyn szkolny
– listopad – kiermasz ksi¹¿ek
– grudzieñ – wigilia szkolna. Itd.
Na pocz¹tek tyle wystarczy. Z czasem warto jednak podejœæ do planowania powa¿niej. Jeœli bowiem chcemy, aby rada rodziców realnie
zmieni³a szko³ê, to musi siê ona zmierzyæ z najistotniejszymi jej problemami, znajduj¹c zadania dla siebie, np.:
Problem: przemoc w szkole i wokó³ szko³y.
Przyk³ady dzia³añ, jakie mog¹ podj¹æ rodzice:
– Sfinansowanie rozbudowy systemu monitoringu w szkole oraz przed
wejœciem do szko³y.
– Zorganizowanie dla rodziców spotkania z policj¹ i stra¿¹ miejsk¹ na
temat bezpieczeñstwa, zasad, które powinny byæ wpajane dzieciom.
– Zorganizowanie dla gimnazjalistów spotkania z policj¹ oraz prawnikiem na temat konsekwencji prawnych, jakie mog¹ spotkaæ m³odzie¿, która dopuszcza siê przemocy wobec innych uczniów.
– Napisanie pisma do stra¿y miejskiej w sprawie zwiêkszenia liczby
patroli w okolicach szko³y, zw³aszcza w godzinach rannych i popo³udniowych.
Wiêcej na ten temat w poradniku „Rodzice w szkole, przedszkolu, na
osiedlu”.
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44.
Jak zaprz¹c rodziców, a przynajmniej cz³onków
rady rodziców, do roboty?
To pytanie, które najczêœciej zadaj¹ oczywiœcie nie rodzice, ale dyrektorzy szkó³ b¹dŸ nauczyciele odpowiedzialni za pracê rady rodziców.
OdpowiedŸ to pewnie materia³ jeœli nie na ksi¹¿kê, to przynajmniej na
kilka rozdzia³ów. Przytoczê wiêc tylko najwa¿niejsze zasady:
– Z anga¿owaniem rodziców nie ma co czekaæ – od pierwszego dnia
nale¿y kszta³towaæ nawyk wspierania szko³y, wówczas bêd¹ mieli
poczucie, ¿e tak po prostu w tej szkole jest, ¿e to normalne.
– Wspó³praca z rodzicami musi byæ trosk¹ nie tylko dyrekcji, lecz
tak¿e wszystkich nauczycieli, szczególnie wychowawców klas, którzy maj¹ najbardziej systematyczny kontakt z rodzicami.
– Rodzice powinni wiedzieæ, jakie s¹ potrzeby szko³y. Zdecydowanie
nie sprawdza siê uk³ad, w którym tylko dyrektor wie, co jest wa¿nego do zrobienia, i tylko on wskazuje zadania.
– Potrzeby nale¿y formu³owaæ konkretnie, wskazuj¹c konkretne dzia³ania, zadania do wykonania.
– Potrzeby szko³y, o których mowa wy¿ej, powinny byæ rzeczywiœcie
potrzebami szko³y, a nie tylko dyrektora czy nauczycieli. Mówi¹c
inaczej – rodzice musz¹ dostrzegaæ, ¿e to s¹ naprawdê istotne problemy i ¿e ich rozwi¹zanie bêdzie mia³o pozytywne skutki dla ich
dzieci.
– Rodzicom nale¿y stawiaæ zadania odpowiadaj¹ce ich kompetencjom
(czêsto wyj¹tkowym).
– Za wykonan¹ pracê nale¿y rodzicom dziêkowaæ, nale¿y podkreœlaæ
ich indywidualny wk³ad w rozwój szko³y. Warto to robiæ i indywidualnie, i na forum publicznym. Dziêkowania nigdy za wiele!
– Najwa¿niejsze: zawsze, na ka¿dym etapie wspó³pracy, nale¿y uœwiadamiaæ rodzicom, ¿e to, co robi¹, to nie jest praca dla dyrektora, dla
nauczycieli, ale dla ich w³asnych dzieci – aby ich szko³a by³a bezpieczniejsza, ³adniejsza, ciekawsza.
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45.
Jak uczyniæ dyrektora sojusznikiem
rady rodziców?
Wspó³praca dyrektora szko³y i rodziców mo¿e mieæ ró¿ny charakter.
Doœwiadczenie pokazuje, ¿e zdecydowanie wiêcej zale¿y tu od dyrektora szko³y i nauczycieli. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce modele:
– minimalistyczny, z dominuj¹c¹ pozycj¹ dyrektora – a wiêc rz¹dzi
dyrektor, toleruje (bo musi) obecnoœæ rodziców w szkole, ale nic
w³aœciwie od rodziców nie chce, rodzice zaœ, nie niepokojeni, równie¿ nie wykazuj¹ siê aktywnoœci¹
– z dominuj¹c¹ pozycj¹ rodziców – wystêpuje wówczas, gdy dyrektor
szko³y nie panuje nad tym, co dzieje siê w jego placówce (mniejsza
o to, z jakiego powodu), a z kolei aktywni rodzice podejmuj¹ samodzielnie dzia³ania, które maj¹ na celu rozwój szko³y, a czasem tylko
utrzymanie w miarê przyzwoitego poziomu – co wa¿ne, rodzice czyni¹ to czêsto poza wiedz¹ dyrektora szko³y
– model optymalny – bêd¹cy wypoœrodkowaniem powy¿szych dwóch
typów, zbli¿aj¹cy siê do jednego lub drugiego skrajnego modelu
w zale¿noœci od osobowoœci, przebojowoœci, charyzmy dyrektora
szko³y i szefostwa rady rodziców.
Model optymalny, który jest – jak sama nazwa wskazuje – najlepszy
dla szko³y, wymaga w³aœciwie tylko dwóch elementów: partnerskich
relacji pomiêdzy dyrekcj¹ i rad¹ rodziców oraz elementarnego zaufania pomiêdzy nimi.
Mam œwiadomoœæ, ¿e to bardzo trudne – wymaga czêsto zmian mentalnych (u obu stron), a przede wszystkim cierpliwoœci. Bo relacje partnerskie oparte na zaufaniu buduje siê miesi¹cami, latami przez: ws³uchiwanie siê w racje drugiej strony, empatiê – zrozumienie potrzeb
i sposobu myœlenia partnera, wzajemny szacunek, ¿yczliwoœæ w kontaktach miêdzyludzkich, dotrzymywanie ustaleñ, szanowanie swoich
kompetencji i odrêbnoœci, uczciwoœæ w codziennych relacjach, a nade
wszystko przez zrozumienie, ¿e mamy wspólne cele, ¿e „gramy do jednej bramki”!
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46.
Czy rada rodziców ma osobowoœæ prawn¹,
czy nie?
To pytanie jest pok³osiem zasadniczego problemu, jaki mamy – ¿e nie
bardzo wiadomo, czym w³aœciwie jest rada rodziców.
Kluczem do rozwi¹zania tego problemu jest nastêpuj¹ce stwierdzenie
zawarte w orzeczeniu Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 15
wrzeœnia 2000 r. (sygn. akt I SA 943/00):
rada rodziców jest organem spo³ecznym reprezentuj¹cym rodziców
uczniów (przedszkolaków), ale tylko wewn¹trz systemu oœwiaty, powo³anym przepisem art. 53 ustawy o systemie oœwiaty.
Mówi¹c najproœciej: rada rodziców jest wewnêtrznym organ szko³y,
nie mo¿e samodzielnie wystêpowaæ w obrocie prawnym, nie ma osobowoœci prawnej i nie jest odrêbn¹ od szko³y jednostk¹ organizacyjn¹.
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47.
Czy rada rodziców p³aci podatki?
To bardzo czêste pytanie, wynikaj¹ce z du¿ej obawy, czy nieumiejêtne
prowadzenie spraw finansowych rady nie narazi rodziców na problemy z urzêdem skarbowym.
Tutaj nie ma co wymyœlaæ – warto oprzeæ siê na interpretacjach wydanych przez izby skarbowe. Oto dwa przyk³ady:
1) Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-568/
10/PST):
(…)
rada rodziców utworzona przez rodziców uczniów, jako ich reprezentant (art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty), jest wy³¹cznie
wewnêtrznym organem szko³y (organem pomocniczym dyrektora
szko³y) – art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty. Rada rodziców
zatem, bêd¹c spo³ecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym szko³y (przedszkola), nie jest podmiotem gospodarki narodowej i nie mo¿e samodzielnie wystêpowaæ w obrocie prawnym. Nie
mo¿e wiêc byæ uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
(…)
Reasumuj¹c zatem, rada rodziców nie jest podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych, w zwi¹zku z tym nie ma obowi¹zku
sk³adania zeznañ CIT-8 (…).
2) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-628/102/AM):
(…)
Rada Rodziców jest wy³¹cznie wewnêtrznym organem w systemie
oœwiaty. Wnioskodawca, jako wewnêtrzny organ szko³y, nie mo¿e
samodzielnie wystêpowaæ w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowoœci prawnej i nie jest samodzieln¹, odrêbn¹ od Szko³y jednostk¹
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organizacyjn¹. Nie mo¿e wiêc byæ uznany za odrêbnego od Szko³y
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu
powo³anego wy¿ej art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.
(…)
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych zwalnia siê z podatku jednostki bud¿etowe. A zatem Szko³a, przy której funkcjonuje Rada Rodziców bêd¹ca jednostk¹ bud¿etow¹ realizuj¹c¹ zadania na podstawie swojego statutu, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.
6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Nic dodaæ, nic uj¹æ.
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48.
Czy rada rodziców mo¿e zbieraæ 1% od podatku
(jak ró¿ne organizacje)?
Nie, poniewa¿ 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mo¿na
przekazywaæ jedynie na organizacje pozarz¹dowe, które posiadaj¹ status po¿ytku publicznego.
Aby móc pozyskiwaæ 1% podatku nale¿y stworzyæ w szkole stowarzyszenie (patrz: nastêpne pytanie), dzia³aæ nieprzerwanie przez dwa lata,
aby – po spe³nieniu jeszcze kilku dodatkowych warunków – móc wyst¹piæ do Krajowego Rejestru S¹dowego o nadanie statusu organizacji
po¿ytku publicznego.
Brzmi to mo¿e strasznie, ale te warunki nie s¹ specjalnie wygórowane.
W najwiêkszym skrócie:
– organizacja musi prowadziæ dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na
rzecz ogó³u spo³ecznoœci, ew. na rzecz okreœlonej grupy w trudnej
sytuacji ¿yciowej lub materialnej – to bêdzie na pewno spe³nione
– nadwy¿kê przychodów nad kosztami organizacja musi przeznaczaæ
na tê dzia³alnoœæ – te¿ spe³nione
– musi mieæ statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrêbny od zarz¹du – na pewno to bêdzie spe³nione (bo stowarzyszenie
musi mieæ taki organ, np. komisjê rewizyjn¹)
– cz³onkowie organu kontroli nie mog¹ pozostawaæ w zwi¹zku ma³¿eñskim, we wspólnym po¿yciu, w stosunku pokrewieñstwa, powinowactwa lub podleg³oœci s³u¿bowej z cz³onkami zarz¹du – tego
trzeba pilnowaæ!
– cz³onkowie zarz¹du i organu kontroli nie mog¹ byæ karani za okreœlone typy przestêpstw – raczej to nie bêdzie problemem
– w statucie musz¹ siê znaleŸæ okreœlone zapisy – zwykle je siê po
prostu kopiuje.
Wiêcej na ten temat w poradniku „Stowarzyszenie rodziców. Zak³adanie. Rozwój. Wolontariat”.
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49.
Pojawi³ siê u nas pomys³, aby stworzyæ w szkole
stowarzyszenie – co nam to da w porównaniu
z rad¹ rodziców?
Korzyœci z powo³ania stowarzyszenia s¹ doœæ wymierne, tym bardziej,
gdy zestawimy je z mo¿liwoœciami (niewielkimi!), jakimi dysponuje
rada rodziców.
Przede wszystkim warto zdaæ sobie sprawê, ¿e stowarzyszenie to odrêbna od szko³y osoba prawna – niezale¿na od niej, finansowana z innych ni¿ szko³a Ÿróde³, która mo¿e byæ jej doskona³ym sojusznikiem.
Ten sojusz bardzo czêsto siê przydaje w relacjach zewnêtrznych, choæby z organem prowadz¹cym, a to dlatego, ¿e stowarzyszenie to zupe³nie odrêbna osoba prawna, której nacisk mo¿e byæ skuteczniejszy ni¿
dyrektora (do tego w³adze gminy s¹ przyzwyczajone) czy rady rodziców (która oczywiœcie popiera dyrektora).
Innym przyk³adem wspierania szko³y w relacjach zewnêtrznych mo¿e
byæ wystêpowanie przez stowarzyszenie w roli partnera w rozmaitych
projektach (i odwrotnie – szko³a mo¿e byæ partnerem stowarzyszenia).
Oferta takich projektów jest niebywa³a. Mog¹ one dotyczyæ kultury,
sportu, turystyki, informatyzacji, tak¿e wymiany miêdzynarodowej
dzieci i m³odzie¿y czy bezpieczeñstwa.
Jako odrêbna osoba prawna stowarzyszenie mo¿e wystêpowaæ w ró¿nych konkursach grantowych, w których udzia³ szkó³ nie jest mo¿liwy.
Chodzi o konkursy dla organizacji pozarz¹dowych, które s¹ og³aszane
na poziomie samorz¹dowym (gmina, powiat, województwo), na poziomie centralnym (konkursy dotacyjne ministerstw), a tak¿e te, które
s¹ finansowane ze œrodków czêœciowo czy w ca³oœci zagranicznych
(np. Europejski Fundusz Spo³eczny, Fundusz dla Organizacji Pozarz¹dowych).
Czy pozyskanie œrodków z tych Ÿróde³ rzeczywiœcie mo¿e uzupe³niæ
dzia³ania szko³y? Oczywiœcie!
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Stowarzyszenie mo¿e braæ udzia³ w konkursach samorz¹dowych dla
organizatorów wypoczynku dzieci i m³odzie¿y podczas ferii zimowych
oraz wakacji. Mamy wiêc mo¿liwoœæ zorganizowania takich kolonii
czy obozów, w których – dziêki uzyskanej dotacji – wezm¹ udzia³ dzieci
z ubogich rodzin.
Stowarzyszenie mo¿e tak¿e wspieraæ szko³ê bezpoœrednio, dziêki œrodkom pozyskiwanym z innych Ÿróde³: darowizn, spadków, zbiórek publicznych, dochodów z maj¹tku, odsetek bankowych czy oprocentowania. Formy tego wsparcia zale¿¹ wy³¹cznie od tego, co jest zapisane
w statucie stowarzyszenia i na co umówi siê stowarzyszenie z dyrekcj¹
szko³y. Mo¿na wiêc wyobraziæ sobie, ¿e stowarzyszenie urz¹dza pracowniê komputerow¹, uzupe³nia ksiêgozbiór biblioteki szkolnej, funduje stypendia socjalne i naukowe, finansuje zajêcia pozalekcyjne dla
dzieci itd. Mo¿liwoœci s¹ w³aœciwie nieograniczone!
Na koniec warto wspomnieæ o jeszcze jednym Ÿródle finansów stowarzyszenia, œciœle zwi¹zanym ze szko³¹ i potencjalnie bardzo obfitym.
Po uzyskaniu przez stowarzyszenie statusu organizacji po¿ytku publicznego, mo¿e ono pozyskiwaæ 1% od podatku dochodowego osób fizycznych. Jeœli przyjmiemy, ¿e od jednego ucznia ten 1% wynosi choæby
30 z³, to ³atwo obliczyæ, ¿e rodzice w szkole 300-osobowej oraz dodatkowo nauczyciele mog¹ z ³atwoœci¹ zebraæ ponad 10000 z³! A gdy szko³a
jest wiêksza, gdy wœród rodziców s¹ osoby bogatsze – wtedy zebrane
kwoty mog¹ iœæ nawet w dziesi¹tki tysiêcy z³otych.
Jak widaæ, za³o¿enie stowarzyszenia po prostu siê op³aca, gdy¿ mo¿e
ono doskonale uzupe³niaæ dzia³ania szko³y.
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50.
Czy radê rodziców mo¿na przekszta³ciæ w stowarzyszenie?
Nie, poniewa¿ to dwa ró¿ne byty, z dwóch ró¿nych „œwiatów”.
Stowarzyszenie to podmiot posiadaj¹cy osobowoœæ prawn¹, a wiêc niezale¿ny od szko³y oraz instytucji i innych osób prawnych, dzia³aj¹cy
na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, który – jak mówi Prawo
o stowarzyszeniach – jest dobrowolnym, samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Rada rodziców zaœ do organ szko³y, dzia³aj¹cy wy³¹cznie w ramach
systemu oœwiaty, nieposiadaj¹cy osobowoœci prawnej, tworzony na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty. Wa¿ne: obligatoryjny.
Z tych krótkich opisów widaæ zasadnicz¹ ró¿nicê: z jednej strony mamy
dobrowolny podmiot z osobowoœci¹ prawn¹, z drugiej – obowi¹zkowy
podmiot dzia³aj¹cy w szkole, o doœæ u³omnej konstrukcji prawnej.
Stowarzyszenia nikt nie ka¿de nam zak³adaæ, radê rodziców – owszem.
Jeœli wiêc nawet stworzymy stowarzyszenie dzia³aj¹ce na rzecz szko³y
(do czego gor¹co zachêcam!), to w ¿aden sposób nie bêdzie mog³o ono
zast¹piæ rady rodziców!
W praktyce wiêc dojdzie do sytuacji, ¿e bêdzie dzia³a³a normalnie rada
rodziców, a obok stowarzyszenie. Czy bêdzie miêdzy nimi jakaœ wiêŸ
personalna, czy stowarzyszenie bêdzie chcia³o wspieraæ finansowo
i w inny sposób szko³ê i radê rodziców, jakie bêd¹ relacje miêdzy nimi
– zale¿y od tego, na co siê umówi¹ rodzice i w³adze stowarzyszenia.
Jeœli stwierdz¹, ¿e dzia³aj¹ w tym samym celu – aby szko³a by³a bezpieczna, przyjazna, na dobrym poziomie – wtedy sukces jest gwarantowany!
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50 pytañ
50 odpowiedzi
1.
Gdzie znajdê informacjê o tym, jak powstaje rada rodziców?
2.
W przepisach dotycz¹cych rad rodziców oraz w Internecie ci¹gle
jest mowa o szko³ach. A co z przedszkolami?
3.
Czy we wszystkich szko³ach wybiera siê radê rodziców
(np. w szkole muzycznej te¿)?
4.
Czy rada klasowa musi liczyæ trzy osoby?
5.
Jakie funkcje musz¹ mieæ przydzielone cz³onkowie rady oddzia³owej?
6.
Czy rady klasowe rzeczywiœcie musz¹ byæ wybrane tajnie?
7.
Jakie s¹ procedury zg³aszania, prezentowania i przeprowadzania
wyborów do rady klasowej?
8.
Czy do wyboru rady klasowej i przedstawicieli do rady rodziców
konieczne jest kworum?
9.
A co jeœli dziecko nie ma rodziców?
10.
A co jeœli nie bêdzie wybranego przedstawiciela z jakiejœ klasy
– czy rada rodziców mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ?
11.
Czy w ma³ej szkole mo¿e ka¿d¹ klasê reprezentowaæ w radzie rodziców
wiêcej osób?
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12.
Czy w sk³ad rady rodziców musi wchodziæ przewodnicz¹cy „trójki klasowej”?
13.
Czy radê rodziców w klasie mo¿na wybraæ póŸniej
– np. w paŸdzierniku lub listopadzie?
14.
Jak wp³yn¹æ na dzia³anie rady rodziców, jeœli wiêkszoœæ rodziców
jest niezadowolona z jej dzia³ania?
15.
Kto zwo³uje pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady rodziców
w nowym roku szkolnym?
16.
Czy sk³adki na radê rodziców mog¹ jednak byæ obowi¹zkowe?
17.
Czy mo¿na okreœliæ minimaln¹ wielkoœæ sk³adki na radê rodziców?
18.
Czy zbieranie deklaracji kwot na radê rodziców to dobry pomys³?
19.
Czy sk³adki na radê rodziców mo¿na odpisaæ od podatku?
20.
Czy od wp³aty sk³adki na radê rodziców szko³a mo¿e uzale¿niaæ
wydanie dziecku œwiadectwa na koniec roku?
21.
A jeœli kogoœ nie staæ na zap³acenie ani z³otówki sk³adek na radê rodziców?
22.
Czy rada rodziców mo¿e mieæ konto i czy mo¿na na nie zbieraæ sk³adki?
23.
Jak zmobilizowaæ rodziców do zbierania sk³adek na radê rodziców?
24.
Czy rada rodziców mo¿e sfinansowaæ zakupy tak podstawowych artyku³ów,
jak myd³o czy papier toaletowy?
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25.
Z jakich Ÿróde³ mo¿na finansowaæ dzia³alnoœæ rady rodziców?
26.
Uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki – o co chodzi?
27.
Opiniowane projektu planu finansowego szko³y – czy to ma sens?
28.
Czy rada rodziców musi opiniowaæ dzia³alnoœæ stowarzyszeñ
na terenie szko³y?
29.
W jaki sposób mo¿e w praktyce wygl¹daæ wspó³praca
z innymi radami rodziców?
30.
Do kogo i w jakich sprawach rada rodziców mo¿e wystêpowania
„z wnioskami i opiniami w sprawach szko³y”?
31.
Czy rada rodziców ma coœ do powiedzenia w sprawie
dni dodatkowych wolnych od zajêæ?
32.
Czy ka¿da uchwa³a rady rodziców musi zostaæ uchwalona jednog³oœnie
i co z kworum?
33.
Czy rada rodziców musi mieæ swój regulamin?
34.
Jakie elementy minimum musz¹ siê znaleŸæ w regulaminie rady rodziców?
35.
Na co trzeba uwa¿aæ, tworz¹c regulamin rad rodziców?
36.
W regulaminie rady rodziców ma byæ okreœlona wewnêtrzna struktura
rady rodziców – to znaczy?
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37.
W regulaminie rady rodziców ma byæ okreœlony tryb pracy rady rodziców
– to znaczy?
38.
Czy w regulaminie rady rodziców mo¿na okreœliæ, ¿e rada rodziców
mo¿e byæ wybrana na kadencjê 2- lub 3-letni¹?
39.
Co nale¿y rozumieæ pod pojêciem „tryb wyborów do rad oddzia³owych”?
40.
Jakie powinny byæ zasady wydatkowania funduszy?
41.
Rodzice czy dyrektor – kto decyduje o wyborze polisy NNW dla uczniów?
42.
Czy rada rodziców musi podejmowaæ uchwa³y?
43.
Czy rada rodziców musi mieæ swój plan pracy?
44.
Jak zaprz¹c rodziców, a przynajmniej cz³onków rady rodziców, do roboty?
45.
Jak uczyniæ dyrektora sojusznikiem rady rodziców?
46.
Czy rada rodziców ma osobowoœæ prawn¹, czy nie?
47.
Czy rada rodziców p³aci podatki?
48.
Czy rada rodziców mo¿e zbieraæ 1% od podatku (jak ró¿ne organizacje)?
49.
Pojawi³ siê u nas pomys³, aby stworzyæ w szkole stowarzyszenie
– co nam to da w porównaniu z rad¹ rodziców?
50.
Czy radê rodziców mo¿na przekszta³ciæ w stowarzyszenie?
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