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WSTÊP

W roku 2007, dziêki nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty, rady rodziców otrzy-
ma³y nowe, istotne kompetencje. W ka¿dej szkole publicznej powo³anie rady rodzi-
ców jest obecnie obligatoryjne. Rada rodziców miêdzy innymi:

· mo¿e wystêpowaæ do dyrektora i innych organów szko³y, organu prowadz¹cego
szko³ê oraz organu nadzoruj¹cego szko³ê z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szko³y,

· opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podrêczników,
· opiniuje program wychowawczy szko³y oraz program profilaktyki,
· opiniuje mo¿liwoœæ dzia³ania na terenie szko³y stowarzyszeñ i innych organi-

zacji.
· wspó³decyduje w sprawie noszenia przez uczniów tzw. mundurków.
Te bardzo szerokie kompetencje, a tak¿e ustawowa odrêbnoœæ i niezale¿noœæ rady

rodziców od dyrekcji i grona pedagogicznego, zosta³y okreœlone w ten sposób, aby
wzmocniæ pozycjê rodziców w polskiej szkole, a przez ich upodmiotowienie, zakty-
wizowaæ tê grupê jako partnera w rozwi¹zywaniu problemów szko³y. Tylko bowiem
zgodne wspó³dzia³anie grona pedagogicznego, uczniów i rodziców daje nadziejê na
realne przeciwstawienie siê najwiêkszym problemom, w szczególnoœci przemocy
w szkole.

Niestety, codzienne obserwacje, jak i przedstawiane na forum publicznym opinie
pokazuj¹, ¿e z trzech podmiotów w szkole – nauczyciele, uczniowie, rodzice – ci ostatni
s¹ zdecydowanie najbardziej niezorganizowan¹, niekompetentn¹ i najmniej aktywn¹
grup¹. Wynika to zarówno z przyczyn obiektywnych – spo³ecznych i kulturowych
(brak czasu, zajêcie siê sprawami zawodowymi, brak chêci lub zami³owania do dzia-
³alnoœci spo³ecznej, brak wiary w mo¿liwoœæ wp³ywania na kszta³t polskiej szko³y
i wspó³decydowania o bezpieczeñstwie w³asnego dziecka, ale tak¿e patologie w ro-
dzinie), jak i systemowych – uczniami i nauczycielami zajmuje siê specjalny resort
oraz kuratoria, nie ma jednak podmiotów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, które
odpowiada³yby za aktywnoœæ rodziców na forum szko³y.
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W³aœnie dlatego Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych we wspó³pracy z Fundacj¹ Gru-
py TP przygotowa³ i przeprowadzi³ w roku 2008 projekt „Rodzice w szkole”. Celem
zasadniczym projektu by³o stworzenie modelu aktywizacji i kszta³cenia rad rodziców
w zakresie ich dzia³ania, zw³aszcza w celu rozwi¹zania problemu przemocy w szkole.
Ponadto naszym celem by³o umo¿liwienie radom rodziców wymiany wiedzy i do-
œwiadczeñ w tym zakresie oraz popularyzacja najlepszych rozwi¹zañ za pomoc¹ miê-
dzy innymi niniejszej ksi¹¿ki.

W ramach projektu przeprowadziliœmy szkolenia dla kilkuset cz³onków rad rodzi-
ców, dziêki którym uda³o nam siê zebraæ doœwiadczenia rodziców ze szkó³ ró¿nego
typu. Wykorzystujemy je w tej publikacji. Ponadto w trakcie szkoleñ natknêliœmy siê
na liczne problemy w funkcjonowaniu rodziców w szkole, zadano nam wiele pytañ.
Propozycje rozwi¹zania tych problemów oraz odpowiedzi na zadane pytania by³y dla
nas inspiracj¹ do okreœlenia zawartoœci tego poradnika.

Mamy nadziejê, ¿e zarówno dziêki niemu, jak i podejmowanym przez nas dzia³a-
niom szkoleniowym, uda siê nam osi¹gn¹æ d³ugofalowy cel, jakim jest zwiêkszenie
aktywnoœci rodziców w szko³ach.

Na koniec pragniemy podziêkowaæ Fundacji Grupy TP, bez pomocy której nie by-
³oby mo¿liwe przeprowadzenie programu, a w szczególnoœci wydanie niniejszej pu-
blikacji.
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PODSTAWY PRAWNE DZIA£ANIA RADY RODZICÓW

Rada rodziców, która jest organem szko³y (i nie nale¿y jej myliæ z rad¹ oddzia³ow¹,
czyli klasow¹, zwan¹ powszechnie „trójk¹ klasow¹”), dzia³a na podstawie przepisów
dwóch ustaw:

1. Ustawy o systemie oœwiaty, która reguluje wszystkie najwa¿niejsze kwestie
zwi¹zane z funkcjonowaniem rady rodziców, w szczególnoœci:

·  sposób powo³ywania rady rodziców,
·  kompetencje rady rodziców.

2. Ustawy Karta nauczyciela, która opisuje udzia³ rodziców w dokonywaniu oceny
nauczycieli.

Sposób powo³ywania rady rodziców oraz jej kompetencje zosta³y opisane w dwóch
kolejnych rozdzia³ach. Najwa¿niejsze fragmenty wymienionych ustaw znajduj¹ siê
na koñcu ksi¹¿ki.

WA¯NE

SprawdŸ, czy Twoja rada rodziców dysponuje tekstami powy¿szych ustaw.
Zadbaj, aby na spotkaniach rady rodziców by³y one zawsze pod rêk¹,
gdy¿ nie wiadomo, kiedy mog¹ siê przydaæ podczas obrad.
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POWSTAWANIE RADY 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 taj-
nych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzia³u;

2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wybo-
rach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3) w szko³ach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w taj-
nych 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.
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 (któr¹ bêdziemy nazywaæ tak¿e klasow¹) oraz rady ro-
dziców reguluj¹ jedynie powy¿sze przepisy. I wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie ma tu nic
kontrowersyjnego czy niejasnego. Okazuje siê jednak w praktyce, ¿e istnieje wiele
niedomówieñ, przek³amañ, nieporozumieñ zwi¹zanych z powstawaniem rad rodzi-
ców. Wynikaj¹ one najczêœciej b¹dŸ z b³êdnej wiedzy dyrektorów szkó³ i nauczycieli,
którzy nadinterpretuj¹ przepisy ustawy, b¹dŸ z przyzwyczajeñ grona pedagogicznego
i rodziców z dawniejszych czasów (tzw. komitetów rodzicielskich). Przyjrzyjmy siê
zatem bli¿ej tym kwestiom, które sprawiaj¹ najczêœciej problemy:

· Ustawa nie mówi nic na temat liczebnoœci rady oddzia³owej (klasowej). U¿ywa-
ne doœæ powszechnie okreœlenie „trójka klasowa” ma charakter wy³¹cznie zwy-
czajowy i wcale nie oznacza, ¿e w radzie klasowej musi byæ dok³adnie troje
rodziców. Mo¿na przyj¹æ, ¿e musz¹ to byæ co najmniej dwie osoby (aby mo¿na
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by³o mówiæ o radzie). Natomiast górna granica nie istnieje, choæ w praktyce
bardzo rzadko zdarza siê, aby osób chêtnych do pracy by³o wiêcej ni¿ ta zwycza-
jowa i czêsto uwa¿ana za obowi¹zkow¹ trójka.

· ¯aden przepis nie mówi o tym, ¿e rada klasowa musi siê sk³adaæ z przewodni-
cz¹cego, zastêpcy i skarbnika. Choæ ze wzglêdów czysto praktycznych oczywi-
œcie warto wyznaczyæ przynajmniej przewodnicz¹cego, który bêdzie kontakto-
wa³ siê z wychowawc¹ i rodzicami, za³atwia³ na bie¿¹co rozmaite sprawy,
rozdziela³ zadania rodzicom itd.

· Rady oddzia³owe (klasowe) musz¹ byæ wybrane w sposób tajny. Ustawa nie
dopuszcza wyboru jawnego – nawet wtedy, gdy rodzice obecni na zebraniu jed-
nog³oœnie tak postanowi¹. A mog¹ wyraziæ tak¹ chêæ, poniewa¿ najczêœciej od-
bywa siê „³apanka” do rady klasowej i jeœli ju¿ znajdzie siê tych trzech kandyda-
tów, to pozostali rodzice najczêœciej jak najszybciej chc¹ przeg³osowaæ ich wybór
(niewa¿ne, czy dlatego, ¿e maj¹ do nich zaufanie, czy z radoœci, ¿e sami nie
zostali wmanewrowani w pracê rady klasowej, czy po prostu dlatego, ¿e im siê
spieszy). Jednak nie ma takiej mo¿liwoœci – wybory s¹ zawsze tajne.

· Propozycje kandydatów do rady oddzia³owej mog¹ byæ zg³aszane w dowolny spo-
sób: jedni rodzice mog¹ zg³aszaæ innych, mo¿na siê zg³osiæ samemu, nic nie stoi
tak¿e na przeszkodzie, aby swoje sugestie przedstawiali tak¿e nauczyciele. Oczy-
wiœcie nale¿y pamiêtaæ, ¿e rady rodziców s¹ niezale¿ne od dyrekcji czy grona
pedagogicznego, wiêc wywieranie jakiejkolwiek presji na rodziców jest niedo-
puszczalne. Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e najczêœciej gdyby nie inicjatywa na-
uczyciela („mo¿e pan?”, „w ubieg³ym roku by³a pani Anna, wiêc mo¿e teraz ktoœ
inny”), wybieranie rady klasowej mog³oby trwaæ godzinami.

· Nie znajduje podstawy w przepisach ustawy tak¿e zaostrzanie, komplikowanie
i rozbudowywanie procedury wyboru rady klasowej, np. wybieranie komisji skru-
tacyjnej (do liczenia g³osów), wymaganie przedstawienia „programu wyborcze-
go”, robienie specjalnych kart do g³osowania. Wystarcz¹ zwyk³e kartki, na któ-
rych rodzice wypisz¹ nazwiska osób, które chc¹ wybraæ.

· Warto te¿ zwróciæ uwagê na pewne utrudnienie, które czasem sami na siebie
nak³adaj¹ rodzice podczas wyborów rady klasowej. Chodzi o postanowienie, ¿e
rada jest wybierana tylko wtedy, gdy jest kworum (czyli gdy na zebraniu jest
obecna ponad po³owa rodziców uczniów danej klasy). Z zacytowanych wy¿ej
przepisów wynika, ¿e nie ma takiego obowi¹zku. Co wiêcej, przyjêcie takiego
rozwi¹zania jest bardzo niepraktyczne, bo w niektórych przypadkach mo¿e do-
prowadziæ do sytuacji, ¿e rada klasowa w ogóle nie bêdzie wybrana.



RODZICE W SZKOLE 9

· Ustawa stanowi jednoznacznie, ¿e rada oddzia³owa (klasowa) jest wybierana na
pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy. Nie ma wiêc znaczenia, czy
to zebranie odbêdzie siê we wrzeœniu, czy dopiero w listopadzie. Z obowi¹zku
wyboru rady na pierwszym zebraniu nie zwalniaj¹ tak¿e inne przyczyny, takie
jak na przyk³ad: brak wychowawcy na zebraniu (choroba, inne zdarzenia loso-
we), s³aba frekwencja, to, ¿e rodzice zupe³nie siê nie znaj¹ (dotyczy to klas pierw-
szych i – trzeba przyznaæ – ¿e sytuacja, gdy rodzice widz¹ siê po raz pierwszy na
zebraniu a musz¹ wybraæ radê klasow¹, nie jest dobra).

· W sk³ad rady rodziców (szkolnej) wchodzi zawsze jeden przedstawiciel ka¿dej
rady oddzia³owej (klasowej). Ustawa stwierdza to precyzyjnie, a wiêc nie jest
mo¿liwe, aby w radzie rodziców jakaœ klasa mia³a na przyk³ad dwóch przedsta-
wicieli (choæby najwybitniejszych).

· Nie jest te¿ mo¿liwe, aby jakaœ klasa nie mia³a swojego przedstawiciela. Ustawa
nie przewiduje sytuacji, ¿e jakaœ rada oddzia³owa nie wybierze swojego przedsta-
wiciela do rady rodziców. W praktyce to, ¿e jakaœ klasa nie zg³osi swojego przed-
stawiciela nie powinno oznaczaæ, ¿e rada rodziców nie mo¿e rozpocz¹æ dzia³alno-
œci. Nale¿y raczej przyj¹æ, ¿e rodzice, którzy nie s¹ reprezentowani w radzie
rodziców, sami pozbawiaj¹ siê mo¿liwoœci wp³ywania na funkcjonowanie szko³y.

· Liczebnoœæ rady rodziców jest uzale¿niona od wielkoœci szko³y. Zatem w du¿ym
zespole szkó³ w radzie rodziców bêdzie nawet kilkadziesi¹t osób. Natomiast
w ma³ej wiejskiej szkole – byæ mo¿e tylko kilkoro rodziców.

· W sk³ad rady rodziców wchodzi przedstawiciel ka¿dej rady klasowej. Wcale nie
musi to byæ przewodnicz¹cy rady klasowej, a nawet nie musi to byæ jej cz³onek.

· Przedstawiciela do rady rodziców nie trzeba wybieraæ w g³osowaniu tajnym. Ta
forma g³osowania jest konieczna tylko przy wyborze rady klasowej.

WA¯NE

SprawdŸ, czy rada rodziców w Twojej szkole zosta³a wybrana zgodnie
z przepisami ustawy o systemie oœwiaty. W przypadku nieprawid³owo-
œci zadbaj, aby w kolejnym roku szkolnym wszystko odby³o siê zgodnie
z przepisami.
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KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców zawarte s¹ przede wszystkim w art. 53 i 54 ustawy
o systemie oœwiaty, ale tak¿e – w sprawach szczegó³owych – w innych czêœciach tej
ustawy oraz w Karcie nauczyciela. Omówimy je dok³adnie.

Mo¿liwoœæ gromadzenia funduszy
(art. 54 ust. 8)
Ustawa daje radom rodziców prawo do gromadzenia funduszy i wskazuje wprost

g³ówne ich Ÿród³o – dobrowolne sk³adki rodziców. Zasady wydatkowania œrodków
rady rodziców musz¹ byæ okreœlone w regulaminie rady rodziców. Wiêcej o dzia³alno-
œci finansowej rady rodziców (w tym o Ÿród³ach dochodów rady rodziców) piszemy
w dalszej czêœci poradnika.

Uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki
(art. 54 ust. 2)
Rada rodziców w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ uchwala na pocz¹tku roku

szkolnego:
· program wychowawczy szko³y, który jest realizowany przez nauczycieli a obej-

muje wszystkie treœci i dzia³ania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów,

· program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz po-
trzeb danego œrodowiska, który obejmuje wszystkie treœci i dzia³ania o charakte-
rze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na porozumienie siê w sprawie powy¿szych programów z rad¹ pedagogiczn¹ 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 uchwa-
lenia programów przez radê rodziców w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹.

Najczêœciej niestety jest tak, ¿e rada przyklepuje „w ciemno” takie programy (czy
z lenistwa, czy z poczucia braku kompetencji). Tymczasem program wychowawczy
reguluje wiele kwestii, które powinny interesowaæ ka¿dego œwiadomego rodzica, np.
wytyczne do oceniania zachowania uczniów, system nagród i kar obowi¹zuj¹cy w szko-
le, ofertê pozalekcyjn¹ (warto zwróciæ uwagê, aby odpowiada³a ona na potrzeby
uczniów, a nie nauczycieli). Program profilaktyki zaœ opisuje dzia³ania zwi¹zane z sze-
roko rozumian¹ profilaktyk¹ – nie ogranicza siê wiêc tylko do kwestii bezpieczeñstwa
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w szkole, ale porusza inne istotne kwestie zwi¹zane z kszta³towaniem m³odych ludzi,
np. uczenie zdrowego trybu ¿ycia, problem bezpiecznych zachowañ na drodze, w kon-
taktach z obcymi itd. Wa¿n¹ czêœci¹ programu profilaktyki, która koniecznie powinna
byæ tworzona z aktywnym udzia³em rodziców, jest okreœlenie zasad wspó³dzia³ania
szko³y, rodziców, pedagoga i policji.

Reasumuj¹c: programy wychowawczy i profilaktyki opisuj¹ dzia³ania nakierowane
na uczniów, rodziców i nauczycieli. Powodzenie tych dzia³añ jest mo¿liwe tylko wte-
dy, gdy bêd¹ spójne – kiedy i rodzice, i nauczyciele bêd¹ mieli wspólnie okreœlone
cele. Rola rady rodziców jest wiêc tutaj nie do przecenienia.

Opiniowanie wyboru programów nauczania i podrêczników
(art. 22a)
Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty nauczyciele wybieraj¹ programy nauczania

oraz podrêczniki spoœród programów i podrêczników dopuszczonych do u¿ytku szkol-
nego. Mog¹ te¿ opracowaæ w³asne programy. Wybrane przez nauczycieli programy
nauczania oraz podrêczniki s¹ przedstawiane radzie pedagogicznej, która uchwa³¹ za-
twierdza zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podrêczników. Jednak przed
podjêciem tej uchwa³y rada pedagogiczna ma obowi¹zek zasiêgn¹æ opinii rady rodzi-
ców. Bez tej opinii nie mo¿e przyj¹æ ani programów nauczania, ani podrêczników.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e ustawa mówi jedynie o zasiêgniêciu opinii, tak wiêc rada
pedagogiczna nie musi braæ pod uwagê opinii rodziców.

Warto w tym miejscu uczuliæ rodziców, aby nie bagatelizowaæ tej kompetencji. Oczy-
wiste jest bowiem, ¿e nauczyciele kieruj¹ siê swoimi kryteriami (oprócz jakoœci mery-
torycznej tak¿e przyzwyczajeniem, wygod¹, dostêpnoœci¹ materia³ów wspieraj¹cych
dla nauczycieli). Natomiast rodzice – zak³adaj¹c podobn¹ wartoœæ merytoryczn¹ pro-
gramów i podrêczników – powinni stosowaæ inne kryteria i braæ pod uwagê przede
wszystkim cenê, ciê¿ar ksi¹¿ek i ró¿ne pomys³y na jego zmniejszenie (podzia³ na czê-
œci, wpinane skoroszyty itd.).

Opiniowanie programu poprawy efektywnoœci kszta³cenia lub wychowania
(art. 54 ust. 2 pkt 2)
Jeœli kuratorium stwierdzi brak odpowiednich efektów kszta³cenia lub wychowania

w szkole, wówczas poleca jej dyrektorowi opracowanie programu i harmonogramu
poprawy efektywnoœci kszta³cenia lub wychowania. Ustawa daje radzie rodziców pra-
wo opiniowania takiego dokumentu. Mamy jednak nadziejê, ¿e nigdy nie bêdzie oka-
zji, aby skorzystaæ z tej kompetencji.
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Opiniowane projektu planu finansowego szko³y
(art. 54 ust. 2 pkt 3)
Ka¿dego roku dyrektor szko³y przygotowuje projekt planu finansowego szko³y. Zgod-

nie z ustaw¹ projekt jest opiniowany przez radê rodziców. Taki plan finansowy to nic
innego jak zestawienie planowanych dochodów i wydatków szko³y na kolejny rok.
W praktyce rada rodziców nie bêdzie mia³a zbyt wiele do powiedzenia w tej sprawie.
I to nie z powodu, ¿e dyrekcja nie chce s³uchaæ rodziców, ale dlatego, ¿e kwota przy-
chodów wynika z odpowiednich algorytmów rozdzielania subwencji, a z kolei zdecy-
dowana wiêkszoœæ wydatków to wydatki sztywne, czyli p³ace i pochodne (ZUS, po-
datki), koszty komunalne i energia elektryczna. W praktyce pozostaj¹ niewielkie kwoty,
którymi realnie mo¿na manewrowaæ, planuj¹c wydatki szko³y.

Opiniowanie dzia³alnoœci stowarzyszeñ na terenie szko³y
(art. 56)
W szkole mog¹ dzia³aæ stowarzyszenia i inne organizacje, które prowadz¹ dzia³al-

noœæ wychowawcz¹ (np. harcerstwo) lub wzbogacaj¹ szko³ê programowo i wycho-
wawczo (np. organizacje sportowe). Zgodê na ich dzia³alnoœæ na terenie szko³y podej-
muje dyrektor po uzgodnieniu warunków tej dzia³alnoœci oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii rady szko³y (jeœli taka dzia³a w szkole) i rady rodziców. Oznacza to, ¿e rada
rodziców mo¿e zablokowaæ swoj¹ opini¹ mo¿liwoœæ dzia³ania w szkole jakiejœ orga-
nizacji. W praktyce najczêstszymi przyczynami s¹ zastrze¿enia co do samej organiza-
cji (jej profilu, sposobu dzia³ania) lub jej liderów, instruktorów (brak kwalifikacji,
nieodpowiednie traktowanie podopiecznych – uczniów).

Warto jeszcze zaznaczyæ, ¿e ustawa zakazuje prowadzenie na terenie szko³y dzia³al-
noœci politycznej – zarówno przez partie polityczne, jak i inne organizacje polityczne
(np. tzw. m³odzie¿ówki partii politycznych, które czêsto dzia³aj¹ jako stowarzyszenia).

Wspó³decydowanie w sprawach stroju jednolitego, czyli tzw. mundurków
(art. 64a)
Dyrektor szko³y (podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalnej oraz szko³y

artystycznej) mo¿e wprowadziæ obowi¹zek noszenia przez uczniów na terenie szko³y
jednolitego stroju (tzw. mundurków).

Z inicjatyw¹ tak¹ mo¿e wyst¹piæ m.in. rada rodziców, a dyrektor ma na rozparzenie
tego wniosku maksimum 3 miesi¹ce. Jeœli zaœ inicjatywa le¿a³a po stronie dyrektora,
rady szko³y, rady pedagogicznej lub samorz¹du uczniowskiego, dyrektor szko³y musi
uzyskaæ zgodê rady rodziców.
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Ta sama procedura obowi¹zuje w sytuacji rezygnacji z obowi¹zku noszenia przez
uczniów jednolitego stroju. A wiêc rada rodziców mo¿e wyst¹piæ do dyrektora szko³y
z takim wnioskiem (i jest on rozpatrywany maksimum przez 3 miesi¹ce). Gdy z wnio-
skiem wyst¹pi³ inny podmiot, dyrektor ma obowi¹zek uzyskaæ zgodê rady rodziców
na zniesienie obowi¹zku noszenia przez uczniów „mundurków”.

Wzór jednolitego stroju dyrektor szko³y ustala w uzgodnieniu z rad¹ rodziców, po
zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i samorz¹du uczniowskiego.

Jeœli w szkole zosta³ wprowadzony obowi¹zek noszenia jednolitego stroju, dyrek-
tor szko³y mo¿e (w uzgodnieniu z rad¹ rodziców i po zasiêgniêciu opinii rady pedago-
gicznej) okreœliæ sytuacje, w których uczniowie nie musz¹ nosiæ na terenie szko³y
jednolitego stroju. Najczêœciej jest to jeden sta³y dzieñ w miesi¹cu albo jeden dzieñ
w tygodniu.

Wnioskowanie o ocenê nauczyciela
(art. 6a Karty nauczyciela)
Praca ka¿dego nauczyciela (z wyj¹tkiem nauczyciela sta¿ysty) podlega ocenie w ka¿-

dym czasie, jednak nie wczeœniej ni¿ po roku od poprzedniej oceny. O dokonanie
takiej oceny do dyrektora szko³y mo¿e siê zwróciæ m.in. rada rodziców. Dyrektor zaœ
musi dokonaæ oceny pracy nauczyciela w okresie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od dnia
z³o¿enia wniosku.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e – wbrew powszechnemu chyba odczuciu – nie jest to
instrument, który powinien byæ wykorzystywany wy³¹cznie w sytuacjach krytycznych
– gdy rodzice s¹ niezadowoleni z pracy jakiegoœ nauczyciela. Równie dobrze rodzice
mog¹ wyst¹piæ o ocenê nauczyciela, którego prac¹ s¹ wrêcz zachwyceni. Ich wniosek
i pozytywna ocena dyrekcji bêd¹ z pewnoœci¹ mia³y znaczenie podczas awansu zawo-
dowego nauczyciela. Ponadto taka inicjatywa ze strony rady rodziców mo¿e byæ do-
skona³¹ motywacj¹ dla tego nauczyciela, a dla innych sygna³em, ¿e rodzice zwracaj¹
uwagê na jakoœæ pracy nauczycieli i ¿e doceniaj¹ tê pracê.

Opiniowanie dorobku nauczycieli za okres sta¿u
(art. 9c Karty nauczyciela)
Dyrektor szko³y dokonuje te¿ oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres

sta¿u. Czyni to po zasiêgniêciu opinii rady rodziców. Wa¿ne jest tutaj, ¿e rada rodzi-
ców ma na przedstawienie swojej opinii tylko 14 dni od dnia otrzymania zawiadomie-
nia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jeœli w tym terminie nie
przedstawi swojej opinii, dyrektor mo¿e dokonaæ oceny bez niej.
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Udzia³ w powo³ywaniu dyrektora szko³y
(art. 36a)
Stanowisko dyrektora szko³y powierza organ prowadz¹cy szko³ê, a wiêc z regu³y

gmina. Wy³onienie kandydata nastêpuje w drodze konkursu przez komisjê powo³an¹
przez gminê. W jej sk³ad wchodz¹ miêdzy innymi przedstawiciele gminy, kuratorium,
rady pedagogicznej i rodziców. Najczêœciej przedstawiciele rodziców to cz³onkowie rady
rodziców, która jest przecie¿ reprezentacj¹ rodziców wszystkich uczniów danej szko³y.

Wnioskowanie o powo³anie rady szko³y
(art. 51)
W szko³ach mog¹ dzia³aæ rady szkó³. Sk³adaj¹ siê one w równej liczbie z nauczy-

cieli, rodziców i uczniów. Wybierane s¹ one na trzyletni¹ kadencjê. Rada szko³y ma
liczne kompetencje dotycz¹ce spraw wewnêtrznych szko³y, m.in.: uchwala statut szko³y,
wypowiada siê w sprawie rocznego planu finansowego szko³y lub placówki, mo¿e
wystêpowaæ z wi¹¿¹cymi opiniami w sprawie oceny dzia³alnoœci szko³y, dyrektora
i nauczycieli, opiniowaæ plan pracy szko³y oraz inne sprawy istotne dla szko³y, a tak¿e
oceniaæ i wystêpowaæ z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, gminy i kurato-
rium we wszelkich sprawach szko³y.

Rada szko³y mo¿e powstaæ na wniosek m.in. rady rodziców, przy czym dyrektor
szko³y nie mo¿e nie uwzglêdniæ wniosku rady rodziców w tej sprawie.

Wspó³praca z innymi radami rodziców
(art. 53 ust. 5)
Rady rodziców mog¹ wspó³pracowaæ ze sob¹, w dowolny sposób ustalaj¹c zasady

i zakres tej wspó³pracy. Oczywiœcie gor¹co zachêcamy rady do wspó³pracy, poniewa¿
wspólne spotkania to doskona³a okazja do wymiany doœwiadczeñ oraz nieocenione
Ÿród³o inspiracji.

Mo¿liwoœæ wystêpowania z wnioskami i opiniami w sprawach szko³y
(art. 54 ust. 1)
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.
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Ta kompetencja rady rodziców, choæ wymieniona jest na koñcu, ma najszerszy cha-
rakter i sprawia, ¿e rada rodziców mo¿e wypowiadaæ siê w imieniu rodziców, zg³aszaæ
uwagi, wnioski, przedstawiaæ opinie w³aœciwie we wszystkich (bez ¿adnych ograni-
czeñ!) sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem szko³y – nawet gdy prawo sk³adania
wniosków czy opinii nie wynika wprost z innych przepisów.

Oto kilkanaœcie przyk³adów ró¿nych spraw, które pokazuj¹, ¿e ta szeroka kompe-
tencja rady rodziców mo¿e i powinna byæ m¹drze wykorzystywana:

· opinia skierowana do dyrektora w sprawie planów zmiany przeznaczenia jednej
z sal (rodzice uwa¿aj¹, ¿e nie powinien to byæ podrêczny magazyn, lecz harców-
ka dla harcerzy),

· wniosek do dyrektora szko³y, aby odpracowaæ w jedn¹ z sobót jakiœ dzieñ, dziê-
ki czemu dzieci bêd¹ mia³y d³ugi weekend,

· wniosek do dyrektora o zmianê harmonogramu remontu szko³y,
· wniosek do dyrektora szko³y o zmianê organizacji nauki w okresie przeprowa-

dzania testów gimnazjalnych,
· wniosek do dyrektora szko³y o zakup nowych kamer do monitoringu terenu szko³y,

który dot¹d by³ poza zasiêgiem kamer,
· wniosek do rady pedagogicznej i dyrektora szko³y o nagrodzenie jednego z na-

uczycieli,
· wniosek do rady pedagogicznej o przyst¹pienie do programu „Szko³a bez prze-

mocy”,
· przedstawienie radzie pedagogicznej opinii w sprawie zajêæ pozalekcyjnych,
· wniosek o zmianê sposobu wp³acania nale¿noœci za obiady i œwietlicê (wiêk-

szoœæ rodziców chcia³aby dokonywaæ wp³at na konto, a nie 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 rady gminy o przeznaczenie w bud¿ecie na nastêpny rok dodatko-

wych 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 gminy o za³o¿enie w okolicach szko³y sygnalizacji œwietlnej z myœl¹
o bezpieczeñstwie dzieci,

· wniosek do kuratora oœwiaty o kontrolê szko³y pod k¹tem efektów kszta³cenia
w zwi¹zku z bardzo s³abymi wynikami testów do gimnazjum.
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Podsumowuj¹c: najczêœciej jest tak, ¿e ma³o kto czeka na opiniê rady rodziców. Ale
taka opinia mo¿e naprawdê wiele zmieniæ, w szczególnoœci wtedy, gdy chcemy za³a-
twiæ coœ dla szko³y na zewn¹trz. Mo¿e byæ przecie¿ mocnym argumentem dla dyrekcji
szko³y w trakcie rozpatrywania jakichœ spraw w gminie, mo¿e tak¿e byæ g³osem od-
dolnym, z którym bêdzie siê liczy³ i radny, i burmistrz – wszak g³os rodziców to g³os
ich wyborców.

Na koniec jeszcze jedno oczywiste stwierdzenie: rodzicom musi zale¿eæ na tym,
aby korzystaæ z okazji wyra¿ania opinii we wszelkich sprawach szko³y. Jeœli bowiem
nie chc¹ siê wypowiadaæ, to w ten sposób sami pozbawiaj¹ siê szansy wp³ywania na
jakoœæ szko³y, w której ucz¹ siê ich dzieci.

WA¯NE

Zapoznajcie siê na najbli¿szym zebraniu rady rodziców z jej kompeten-
cjami. Porozmawiajcie o tych, z których nie korzystacie. Okreœlcie przy-
czyny takiego stanu i wyci¹gnijcie wnioski na przysz³oœæ.
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DOKUMENTY RADY RODZICÓW

G³ównym dokumentem rady rodziców jest jej regulamin. W ustawie o systemie
oœwiaty okreœlono, co powinien taki regulamin zawieraæ:

Art. 53 ust. 4
Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, w którym okreœla w szcze-
gólnoœci:
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.

WEWNÊTRZNA STRUKTURA RADY RODZICÓW

Struktura rady rodziców zale¿y przede wszystkim od wielkoœci szko³y, co – jak ju¿
wiemy z rozdzia³u na temat powstawania rady – rzutuje bezpoœrednio na jej liczeb-
noœæ. Najczêœciej rady rodziców licz¹ przynajmniej kilkunastu cz³onków, jest to wiêc
na tyle du¿y zespó³, ¿e praktycznie nie jest mo¿liwe podejmowanie decyzji na zebra-
niach plenarnych. W takiej sytuacji najczêœciej powo³uje siê zarz¹d rady lub prezy-
dium, które sk³ada siê co najwy¿ej z kilku osób i stanowi grupê kieruj¹c¹ bie¿¹cymi
pracami rady.

Ponadto w radach rodziców zwyczajowo powo³uje siê komisjê rewizyjn¹ lub inny
wewnêtrzny organ kontrolny. Warto zwróciæ uwagê, ¿e nie ma takiego obowi¹zku –
¿adne przepisy tego nie wymagaj¹. A jednak zachêcamy do powo³ywania takich cia³
kontrolnych i do precyzyjnego okreœlenia ich kompetencji, poniewa¿ œwiadomoœæ ro-
dziców, ¿e œrodki gromadzone przez radê rodziców podlegaj¹ kontroli, s¹ wa¿nym
czynnikiem budowania ich zaufania. A bez zaufania nie ma mowy o dobrym dzia³aniu
rady rodziców.
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TRYB PRACY RADY RODZICÓW

W tej czêœci regulaminu nale¿y okreœliæ szczegó³owo zasady pracy rady – g³ównie
po to, aby wszyscy rodzice (nie tylko cz³onkowie rady), nauczyciele i dyrekcja szko³y
wiedzieli, jak pracuje rada. Im wiêcej jawnoœci, przejrzystoœci w dzia³aniach rady –
tym lepiej.

Warto w regulaminie okreœliæ, ile osób bêdzie w prezydium, jakie te osoby bêd¹
pe³niæ funkcje (np. przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy, skarbnik i sekretarz) i jakie
bêd¹ mieæ kompetencje.

Jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji dotycz¹cych sposobu pracy rady jest okreœlenie,
jakie kompetencje bêdzie mia³o prezydium, a które decyzje bêd¹ podejmowane na
spotkaniach plenarnych. Warto wiêc okreœliæ:

· jak czêsto odbywaj¹ siê zebrania plenarne rady,
· kto je mo¿e zwo³ywaæ,
· ilu cz³onków liczy prezydium, jakie s¹ zadania ka¿dego z jego cz³onków,
· jak czêsto spotyka siê prezydium,
· jakie decyzje prezydium mo¿e podejmowaæ samodzielnie,
· jakie decyzje stanowi¹ wy³¹czn¹ kompetencje ca³ej rady,
· 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 dowol-

noœæ. Istnieje tutaj w³aœciwie tylko jedno ograniczenie: ustawowe kompetencje rady
rodziców musz¹ byæ realizowane na spotkaniach plenarnych rady. W tym wzglêdzie
nie mo¿e ca³ej rady zast¹piæ prezydium.

Kiedy zastanawiamy siê nad zasadami pracy rady, nie sposób nie wspomnieæ o pro-
blemach, które czêsto funduj¹ sobie rady, uchwalaj¹c w regulaminie niepraktyczne
rozwi¹zania. Nie wpisujmy wiêc do regulaminu, ¿e rada spotyka siê na spotkaniach
plenarnych przynajmniej raz w miesi¹cu – to z pewnoœci¹ jest zapis nierealny, bo-
wiem zwykle jest tak, ¿e aktywnoœæ rodziców zmniejsza siê wraz z up³ywem czasu.
Nie wprowadzajmy zapisów stwierdzaj¹cych, ¿e uchwa³y musz¹ byæ przyjête w obec-
noœci co najmniej po³owy cz³onków rady – to mo¿e doprowadziæ do sytuacji, ¿e nie
bêdziemy w stanie podj¹æ ¿adnej uchwa³y. Nie piszmy w regulaminie, ¿e tylko jedna
osoba (np. przewodnicz¹cy) mo¿e zwo³ywaæ posiedzenia plenarne rady – bo w przy-
padkach losowych zostaniemy bez osoby, która jest w³adna zebraæ radê. Przyk³ady
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przepisów utrudniaj¹cych ¿ycie mo¿na mno¿yæ. Zakoñczmy jednak na ogólnym stwier-
dzeniu, ¿e regulamin ma byæ napisany tak, aby nie utrudniaæ, ale u³atwiaæ pracê radzie
rodziców. Ma on pomóc w tym, aby rada pracowa³a jak najsprawniej.

TRYB WYBORÓW DO RAD ODDZIA£OWYCH (KLASOWYCH)

Jak ju¿ wczeœniej pisaliœmy, wybory rad klasowych odbywaj¹ siê tajnie, na pierw-
szym zebraniu w roku szkolnym i przy za³o¿eniu, ¿e rodzic jednego ucznia dysponuje
jednym g³osem. To wszystko, co o powo³ywaniu rad klasowych mówi ustawa. Jeœli
chcemy bardziej szczegó³owo okreœliæ tryb tych wyborów – mo¿emy to zrobiæ w³a-
œnie w regulaminie rady rodziców. Co mo¿emy okreœliæ? Na przyk³ad:

· kto mo¿e zg³aszaæ kandydatów do rad,
· jak przebiega g³osowanie,
· kto liczy g³osy,
· ile trzeba otrzymaæ g³osów, aby zostaæ wybranym.
W odniesieniu do okreœlania trybu wyborów rad klasowych mamy te same dwie

uwagi, co do trybu dzia³ania rady rodziców. Po pierwsze: przyjêty w regulaminie tryb
nie mo¿e byæ sprzeczny z wymogami ustawowymi, a wiêc nie mo¿na na przyk³ad
postanowiæ, ¿e wybory te bêd¹ jawne. Po drugie: maj¹c œwiadomoœæ, ¿e najczêœciej
nie ma chêtnych do pracy w radzie klasowej i w zwi¹zku z tym odbywa siê „³apanka”,
radzimy, aby… nie korzystaæ z tej kompetencji i nie komplikowaæ procedury wyboru
rady oddzia³owej.

ZASADY WYDATKOWANIA FUNDUSZY

To jedna z najwa¿niejszych czêœci regulaminu rady rodziców. Okreœlamy w niej
przede wszystkim:

· Ÿród³a funduszy rady rodziców (o tym piszemy szczegó³owo w dalszej czêœci),
· sposób planowania wydatków (najczêœciej okreœla siê je w preliminarzu, który

jest przyjmowany jako odrêbna uchwa³a),
· kto mo¿e wnioskowaæ o dokonanie wydatku,
· kto decyduje o wydatkowaniu œrodków.
Najwiêcej uwagi warto poœwiêciæ oczywiœcie ostatniemu zagadnieniu. Podkreœlali-

œmy ju¿ niejednokrotnie, ¿e generalnie istnieje du¿y problem z aktywnoœci¹ rodziców,
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tak¿e tych, który zostali wybrani (dali siê wybraæ) do rady rodziców. Bardzo czêsto
jest tak, ¿e rada rodziców spotka siê w pe³nym sk³adzie tylko raz – na pocz¹tku roku,
a potem jest coraz gorzej. Musimy mieæ tego œwiadomoœæ i okreœliæ takie zasady decy-
dowania o wydatkowaniu funduszy rady, które nie spowoduj¹, ¿e bêdziemy zak³adni-
kami tych, którzy na spotkaniach rady nie s¹ obecni, a w praktyce nie bêdziemy mogli
podj¹æ jakiejkolwiek decyzji.

Dlatego zachêcamy, aby nie okreœlaæ, ¿e decyzje o wydatkowaniu œrodków rady
podejmuje ca³a rada rodziców. Nie musi tak byæ! Lepiej tak¹ kompetencjê scedowaæ
na prezydium rady, które z zasady powinno byæ du¿o bardziej mobilne. Oczywiœcie,
jeœli rada sobie tego ¿yczy, 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 10%),

· o wydatkach do 500 z³ mo¿e decydowaæ sam przewodnicz¹cy rady, do 1000 z³ –
prezydium rady, a powy¿ej 1000 z³ – ca³a rada rodziców,

· o ka¿dym wydatku musi byæ informowana ca³a rada drog¹ e-mailow¹,
· informacja o wydatkach rady rodziców musi siê pojawiaæ niezw³ocznie na tabli-

cy rady rodziców.

ELEMENTY DODATKOWE W REGULAMINIE

Oprócz elementów obowi¹zkowych bardzo czêsto w regulaminach rady rodziców
zapisuje siê inne informacje:

· tzw. s³owniczek, czyli definicje pojêæ u¿ytych w regulaminie,
· ogólne cele dzia³ania rady rodziców,
· kompetencje rady rodziców (wypisane z ustaw).
Wprawdzie te elementy znacznie zwiêkszaj¹ objêtoœæ regulaminu rady rodziców,

jednak ich zawarcie warto pochwaliæ, bowiem dziêki temu regulamin rady staje siê
dokumentem, w którym ka¿dy rodzic w jednym miejscu znajdzie wszystkie najwa¿-
niejsze przepisy. Nie musi wiêc zagl¹daæ do ustaw, aby poznaæ na przyk³ad kompeten-
cje rady.

Regulamin rady rodziców przyjmowany jest raz – na pocz¹tku roku szkolnego. I wca-
le nie musi byæ uchwalany corocznie. Jeœli jest dobry, jeœli sprawdza siê w dzia³aniu
rady rodziców, to po co go zmieniaæ? Oczywiœcie, jeœli tylko zaistnieje taka potrzeba,
mo¿e zostaæ zmieniony w ka¿dym czasie.
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WA¯NE

SprawdŸ, korzystaj¹c z zamieszczonych dalej przyk³adów, czy regula-
min Twojej rady rodziców zawiera wszystkie niezbêdne elementy, a tak-
¿e czy nie ma w nim zapisów, które mog¹ przeszkadzaæ w sprawnym
dzia³aniu rady.

UCHWA£Y RADY RODZICÓW

Oprócz regulaminu doœæ czêsto rada rodziców musi przyjmowaæ rozmaite uchwa³y.
W³aœciwie wszystkie decyzje rady powinny mieæ formê uchwa³y, a na pewno te, któ-
rych podjêcie wynika bezpoœrednio z ustawowych kompetencji rady. Tak wiêc w ci¹-
gu roku rada podejmie uchwa³y m.in. w sprawie:

· przyjêcia regulaminu rady rodziców,
· wyboru w³adz rady rodziców,
· przyjêcia preliminarza na dany rok szkolny,
· w sprawie stroju jednolitego (tzw. mundurków),
· w sprawie dobrowolnych sk³adek na radê rodziców,
· w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szko³y.
Ka¿da uchwa³a podejmowana prze radê rodziców sk³ada siê z kilku sta³ych elemen-

tów:
· nag³ówka, który zawiera numer uchwa³y, jej datê i tytu³,
· wprowadzenia, które zawiera przywo³anie podstawy przyjêcia uchwa³y (mo¿e

to byæ odwo³anie do regulaminu rady rodziców albo bezpoœrednio do ustawy
o systemie oœwiaty),

· treœci, a wiêc czêœci zasadniczej uchwa³y,
· podpisu przewodnicz¹cego rady, który potwierdza przyjêcie uchwa³y przez radê

rodziców (ciekawostka: przewodnicz¹cy sk³ada swój podpis w imieniu rady jako
jej szef – nawet wtedy, gdy sam g³osowa³ przeciwko tej uchwale).

W dalszej czêœci znajduje siê kilka przyk³adów uchwa³ rady rodziców. Oczywiœcie
mo¿na je potraktowaæ jako wzorzec do wykorzystania w pracy swojej rady.
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PRZYK£ADY DOKUMENTÓW RADY RODZICÓW

Uchwa³a nr 1/2008 Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

z dnia 15 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

1. Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) Rada Rodziców uchwala Regu-
lamin Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce w brzmieniu
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(–) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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Za³¹cznik do uchwa³y nr 1/2008

REGULAMIN
Rady Rodziców Szko³y Podstawowej numer 1 w Radosnej Wólce

Rozdzia³ I
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:

1) Szkole – nale¿y przez to rozumieæ Szko³ê Podstawow¹ numer 1 w Radosnej
Wólce,

2) Statucie – nale¿y przez to rozumieæ Statut Szko³y,
3) Dyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ Dyrektora Szko³y,
4) Radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Rodziców Szko³y,
5) radzie klasowej – nale¿y przez to rozumieæ radê wybieran¹ przez rodziców

uczniów poszczególnych oddzia³ów szkolnych,
6) Przewodnicz¹cym, wiceprzewodnicz¹cym, sekretarzu, skarbniku – nale¿y przez

to rozumieæ odpowiednio osoby pe³ni¹ce te funkcje w Radzie,
7) Prezydium – nale¿y przez to rozumieæ Prezydium Rady,
8) Komisji rewizyjnej – nale¿y przez to rozumieæ Komisjê rewizyjn¹ Rady.

§ 2
1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szko³y

przez podejmowanie dzia³añ, jako organu Szko³y, wynikaj¹cych z przepisów oœwia-
towych, statutu oraz niniejszego regulaminu.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególnoœci przez:
1) pobudzanie aktywnoœci i organizowanie ró¿norodnych form dzia³alnoœci na rzecz

rozwoju Szko³y,
2) zapewnienie rodzicom wp³ywu na dzia³alnoœæ Szko³y poprzez wyra¿anie i prze-

kazywanie Dyrektorowi i innym organom Szko³y, organowi prowadz¹cemu i or-
ganowi sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach zwi¹za-
nych z dzia³alnoœci¹ Szko³y,

3) formu³owanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa,
4) finansowe i organizacyjne wspieranie dzia³alnoœci statutowej Szko³y,
5) wspieranie dzia³alnoœci samorz¹du uczniowskiego,
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6) wspó³pracê z Dyrektorem i nauczycielami Szko³y w celu poprawy jakoœci jej
pracy.

Rozdzia³ II
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnêtrznych

§ 3
1. W sk³ad Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranym przez

zebranie rodziców uczniów ka¿dej klasy w tajnych wyborach. Wybór nastêpuje
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

2. W przypadku wygaœniêcia mandatu cz³onka Rady przeprowadza siê wybory uzu-
pe³niaj¹ce.

3. Sprawy zwi¹zane z procedur¹ wyborcz¹ rozstrzyga zebranie rodziców uczniów da-
nej klasy.

§ 4
1. Rada wybiera w g³osowaniu jawnym:

– Prezydium Rady,
– Komisjê rewizyjn¹ Rady.

2. W sk³ad Prezydium, którego liczebnoœæ okreœla w uchwale Rada, wchodz¹: prze-
wodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy, sekretarz i skarbnik.

3. W sk³ad Komisji rewizyjnej, której liczebnoœæ okreœla w uchwale Rada, wchodz¹:
przewodnicz¹cy oraz 1–3 cz³onków.

§ 5
1. Rada dzia³a przez zebrania plenarne oraz organy wewnêtrzne.
2. Zebrania Rady zwo³uje siê co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w ka¿-

dym semestrze musi siê odbyæ przynajmniej jedno spotkanie Rady.
3. Zebranie Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy z w³asnej inicjatywy b¹dŸ na pisemny

wniosek poszczególnych rad klasowych lub Dyrektora.
4. Uchwa³y Rady, Prezydium, Komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane s¹

zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów obecnych cz³onków.
5. W zebraniach Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej mog¹ braæ udzia³ z g³osem

doradczym zaproszone osoby, w szczególnoœci: Dyrektor, pedagog szkolny i na-
uczyciele.
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Rozdzia³ III
Kompetencje i zasady dzia³ania Rady oraz jej organów wewnêtrznych

§ 6
1. Rada jest spo³ecznym organem Szko³y, który reprezentuje ogó³ rodziców uczniów

Szko³y.
2. Do kompetencji Rady nale¿y w szczególnoœci:

1) wystêpowanie we wszystkich sprawach dotycz¹cych Szko³y do Dyrektora oraz
pozosta³ych organów Szko³y, a tak¿e do organu prowadz¹cego i organu sprawu-
j¹cego nadzór nad Szko³¹,

2) uchwalanie w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹ programu wychowawczego
Szko³y i programu profilaktyki,

3) opiniowanie projektu planu finansowego sk³adanego przez Dyrektora,
4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podrêczników,
5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnoœci kszta³cenia lub

wychowania,
6) opiniowanie mo¿liwoœci podjêcia w Szkole dzia³alnoœci przez stowarzyszenie

lub inn¹ organizacjê, w szczególnoœci organizacjê harcersk¹,
7) wystêpowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowi¹zku noszenia

przez uczniów na terenie Szko³y stroju jednolitego oraz udzia³ w okreœlaniu jego
wzoru,

8) wystêpowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,
9) wystêpowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szko³y,

10) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szko³y, komisji oraz innych cia³, w któ-
rych przepisy przewiduj¹ udzia³ przedstawicieli rodziców uczniów Szko³y,

11) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
12) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawoz-

dania przez Komisjê rewizyjn¹ i przedstawieniu przez ni¹ opinii w tej sprawie,
13) uchwalanie propozycji wysokoœci sk³adek rodziców Szko³y.

§ 7
1. Do podstawowych zadañ Prezydium nale¿y:

1) bie¿¹ce kierowanie pracami Rady w okresie miêdzy zebraniami, w tym gospo-
dark¹ finansow¹ Rady,

2) realizacja preliminarza Rady,
3) wykonywanie uchwa³ Rady,
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4) zatrudnianie osób (zlecanie us³ug) niezbêdnych dla realizacji zadañ Rady.
3. Prezydium reprezentuje Radê i ogó³ rodziców uczniów szko³y wobec Dyrektora

i innych organów Szko³y oraz na zewn¹trz.

§ 8
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawuj¹cym kontrolê nad dzia³alnoœci¹ Prezy-

dium.
2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej nale¿y w szczególnoœci:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku ca³okszta³tu dzia³alnoœci finansowej Pre-
zydium pod wzglêdem zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikaj¹cych z przeprowadzo-
nych kontroli,

3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4) wykonywanie innych zadañ kontrolnych zleconych przez Radê.

§ 9
1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoœci

wiceprzewodnicz¹cy.
2. Cz³onkowie Prezydium wykonuj¹ swoj¹ pracê spo³ecznie.
3. W przypadku wygaœniêcia mandatu cz³onka Prezydium, Rada przeprowadza wybo-

ry uzupe³niaj¹ce na zwolnione miejsce.

§ 10
1. Rada, Komisja rewizyjna i Prezydium dokumentuj¹ swoje zebrania i podejmowane

podczas zebrañ czynnoœci w formie protoko³u.
2. Protokó³ podpisuje osoba protoko³uj¹ca i przewodnicz¹cy obrad.

§ 11
1. Rada klasowa reprezentuje ogó³ rodziców uczniów oddzia³u szkolnego wobec Dy-

rektora i innych organów Szko³y.
2. Do zadañ rady klasowej nale¿y w szczególnoœci:

1) realizowanie celów Rady na terenie danego oddzia³u szkolnego,
2) prezentowanie opinii i wniosków formu³owanych przez rodziców uczniów od-

dzia³u szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli,
3) wystêpowanie z wnioskami, w tym dotycz¹cymi organizacji pracy Szko³y oraz

oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium.
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3. Pracami rady klasowej kieruje jej przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoœci inny
cz³onek rady klasowej.

Rozdzia³ IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

§ 12
1. G³ówne Ÿród³a funduszy Rady to: dobrowolne sk³adki rodziców, a tak¿e darowizny

od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych Ÿróde³.
2. Fundusze Rady mog¹ byæ wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szko³y,

w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji pro-
gramu wychowania i opieki nad uczniami.

3. Pisemne wnioski o przyznanie œrodków z funduszu Rady mog¹ sk³adaæ:
1) Dyrektor,
2) nauczyciele,
3) pedagog szkolny,
4) rady klasowe,
5) samorz¹d uczniowski.

§ 13
1. Podstaw¹ dzia³alnoœci finansowej Rady jest roczny preliminarz. Za jego realizacjê

odpowiada Prezydium.
2. W dzia³alnoœci finansowej Rady obowi¹zuj¹ zasady celowego i oszczêdnego go-

spodarowania œrodkami spo³ecznymi.

Rozdzia³ V
Zmiany Regulaminu i przepisy koñcowe

§ 14
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y.

§ 15
Zmiana Regulaminu odbywa siê w trybie i na zasadach w³aœciwych dla jego uchwale-
nia.
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Uchwa³a nr 2/2008 Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

z dnia 15 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie okreœlenia liczebnoœci i wyboru sk³adu

Prezydium Rady oraz Komisji rewizyjnej

Na podstawie § 4 Regulaminu Rady Rodziców Szko³y Podstawowej nr 1 w Ra-
dosnej Wólce:

1. Rada okreœla w nastêpuj¹cy sposób liczebnoœæ organów Rady Rodziców:
– w sk³ad Prezydium Rady wchodz¹: przewodnicz¹cy, wiceprzewodnicz¹cy, se-

kretarz oraz skarbnik,
– w sk³ad Komisji rewizyjnej wchodz¹: przewodnicz¹cy i dwóch cz³onków.

2. Rada wybiera Prezydium Rady w sk³adzie:
– Jan Kowalski – przewodnicz¹cy Rady
– Anna Nowak – wiceprzewodnicz¹cy
– Katarzyna Literat – sekretarz
– Adam Z³otnicki – skarbnik.

3. Rada wybiera Komisjê rewizyjn¹ Rady w sk³adzie:
– W³odzimierz Skarbek – przewodnicz¹cy Komisji
– Katarzyna Skrupulatna – cz³onek Komisji
– Marzena Wnikliwa – cz³onek Komisji.

4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(–) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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Uchwa³a nr 3/2008 Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

z dnia 15 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie sk³adek na Radê Rodziców

1. Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 13 Regulaminu Rady Rodziców Rada Rodziców
uchwala propozycjê dobrowolnej sk³adki na Radê Rodziców w roku szkolnym
2008/2009 w minimalnej wysokoœci 5 z³ miesiêcznie.

2. Sk³adka mo¿e byæ op³acana miesiêcznie, kwartalnie, semestralnie lub za ca³y
rok.

3. Gdy w Szkole uczy siê wiêcej ni¿ jedno dziecko, minimalna sk³adka za drugie
i kolejne dziecko wynosi 50% zwyk³ej sk³adki.

4. Sk³adki nale¿y wp³acaæ w ksiêgowoœci Szko³y.

5. Fundusze zebrane w roku szkolnym 2008/2009 zostan¹ przeznaczone w pierw-
szej kolejnoœci na:
– nagrody na koniec roku szkolnego,
– sfinansowanie wpisowego w konkursach przedmiotowych dla uczniów,
– dofinansowanie zabawy karnawa³owej dla wszystkich klas,
– koncerty muzyczne odbywaj¹ce siê w Szkole co drugi miesi¹c.

6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(–) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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Uchwa³a nr 6/2008 Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Szko³y na rok 2009

1. Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) Rada Rodziców opiniu-
je pozytywnie projekt planu finansowego Szko³y na rok 2009 przedstawiony przez
Dyrekcjê Szko³y w dniu 4 listopada 2008 r.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(–) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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Uchwa³a nr 1/2009 Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

z dnia 6 stycznia 2009 r.
w sprawie obowi¹zku noszenia przez uczniów na terenie szko³y

jednolitego stroju

1. Na podstawie art. 64a ust. 7 w zwi¹zku z art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze-
œnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.),
Rada Rodziców, bior¹c pod uwagê opinie rodziców wra¿one na zebraniach w grud-
niu 2008 roku oraz stanowisko samorz¹du uczniowskiego, wnioskuje o zniesie-
nie obowi¹zku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie Szko³y Pod-
stawowej nr 1 w Radosnej Wólce.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(–) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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Uchwa³a nr 2/2009 Rady Rodziców
Szko³y Podstawowej nr 1 w Radosnej Wólce

z dnia 26 stycznia 2009 r.
w sprawie przyst¹pienia do programu „Szko³a bez przemocy”

1. Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.), Rada Rodziców wnioskuje do
Rady Pedagogicznej o podjêcie dzia³añ w celu przyst¹pienia Szko³y do progra-
mu spo³ecznego „Szko³a bez przemocy”.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

(–) Jan Kowalski
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców
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FINANSE RADY
RODZICÓW

FORMALNOŒCI ZWI¥ZANE
Z FINANSAMI RADY RODZICÓW

FUNDUSZE RADY RODZICÓW
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FORMALNOŒCI ZWI¥ZANE Z FINANSAMI
RADY RODZICÓW

Rozpoczêcie pracy przez radê rodziców wymaga znajomoœci podstawowych infor-
macji dotycz¹cych spraw formalnych, zwi¹zanych przede wszystkim z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ finansow¹.

Od razu musimy uprzedziæ, ¿e jest to materia trudna i, niestety, niejednoznaczna.
Postaramy siê wiêc precyzyjnie omówiæ te zagadnienia, z którymi s¹ najwiêksze pro-
blemy, wskazuj¹c, czego jesteœmy pewni, a które zagadnienia s¹ ci¹gle niepewne, a tym
samym wymagaj¹ szczególnej ostro¿noœci.

CZYM JEST RADA RODZICÓW
Wiêkszoœæ problemów dotycz¹cych formalnoœci zwi¹zana jest z tym, ¿e nie bardzo

wiadomo, czym w³aœciwie jest rada rodziców. Wiadomo tylko, ¿e jest organem szko³y,
nie ma osobowoœci prawnej i nie jest organizacj¹ pozarz¹dow¹. To skutkuje tym, ¿e
ani osoby fizyczne, ani osoby prawne nie mogê odliczyæ sobie od podatku darowizn
przekazywanych na radê rodziców.

Problem pojawia siê z okreœleniem, czy rada rodziców jest p³atnikiem podatku od
osób prawnych, bo to, ¿e nie ma osobowoœci prawnej, o niczym nie œwiadczy, a na-
czelnicy ró¿nych urzêdów skarbowych ró¿nie interpretuj¹ te same przepisy.

ZATRUDNIANIE
Rada rodziców mo¿e zatrudniæ pracownika, np. ksiêgowego na umowê zlecenie.

I w tym wypadku ci¹¿¹ na radzie rodziców obowi¹zki takie, jak na ka¿dym innym
podmiocie zawieraj¹cym tak¹ umowê, tzn. nale¿y odprowadziæ do urzêdu skarbowe-
go zaliczkê na podatek, a tak¿e przelaæ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne (na konto
ZUS).

KONTO BANKOWE
¯eby przelaæ sk³adkê do ZUS trzeba oczywiœcie mieæ konto w banku. Zreszt¹ w ogóle

warto je mieæ, poniewa¿ jest to du¿ym u³atwieniem. Choæby dlatego, ¿e czêœæ rodzi-
ców z pewnoœci¹ ³atwiej i chêtniej bêdzie dokonywa³a wp³at na radê rodziców przele-
wem, a nie gotówk¹.

Okazuje siê, ¿e z tym równie¿ bywaj¹ problemy. Nie wszystkie banki s¹ chêtne do
zak³adania konta radom rodziców. Powód? Ci¹gle ten sam – nie wiadomo, czym ta
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rada rodziców w³aœciwie jest. Jeœli jakiœ bank w ogóle bierze pod uwagê za³o¿enie
konta radzie, to najczêœciej warunkiem jego otwarcia jest posiadanie numeru identyfi-
kacyjnego REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

REGON
Z informacji, które uzyskaliœmy z G³ównego Urzêdu Statystycznego, wynika, ¿e

rady rodziców nie wykazuj¹ cech podmiotów gospodarki narodowej, zaœ rejestr RE-
GON, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. Nr 88 poz. 439 z póŸn. zm.) to krajowy rejestr urzêdowy podmiotów gospo-
darki narodowej. Dlatego rady rodziców z zasady nie s¹ wpisywane przez urzêdy sta-
tystyczne do rejestru REGON. Tak wiêc inne instytucje nie powinny od nich wyma-
gaæ numeru identyfikacyjnego REGON.

Wynika z tego, ¿e rada rodziców nie ma obowi¹zku zg³aszania siê do GUS w celu
nadania numeru REGON, ale tak¿e nie otrzyma tego numeru nawet wtedy, gdy z w³a-
snej woli zwróci siê o jego nadanie. Mówi¹c krótko: nie jest mo¿liwe uzyskanie przez
radê rodziców numeru REGON!

NIP
Drugim numerem, który jest najczêœciej ¿¹dany przez banki do otworzenia konta

radzie rodziców, jest numer NIP. Zdarza siê jednak, ¿e urzêdy skarbowe odmawiaj¹
jego nadania. I – prawdê mówi¹c – to dobra sytuacja, bowiem jeœli urz¹d skarbowy
odmawia nadania NIP-u, oznacza to, ¿e nie traktuje rady rodziców jako podatnika.
A to œwietna informacja, bo mo¿emy spaæ spokojnie, czy komuœ z tego urzêdu nie
wpadnie do g³owy, aby ¿¹daæ od rady rodziców p³acenia podatku od osób prawnych,
sk³adania deklaracji podatkowych itp.

Ale numer NIP nie jest nadawany wy³¹cznie podatnikom. Jest nadawany tak¿e p³at-
nikom sk³adek ZUS. Wystarczy wiêc, ¿e oœwiadczymy w urzêdzie skarbowym, ¿e
chcemy zatrudniæ kogoœ na umowê zlecenie i w zwi¹zku z tym p³aciæ sk³adki na ZUS,
a urz¹d nie powinien nam odmówiæ nadania NIP-u – tak potrzebnego do za³o¿enia
konta.

PROWADZENIE KSIÊGOWOŒCI
Du¿y strach wœród rad rodziców budzi groŸba prowadzenia rozbudowanej ksiêgo-

woœci – niczym w dzia³alnoœci gospodarczej. Tu jednak dobra wiadomoœæ – nie ma
takiej koniecznoœci. Wynika to z informacji, jak¹ otrzymaliœmy z Departamentu Ra-
chunkowoœci Ministerstwa Finansów:
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Departament Rachunkowoœci uprzejmie informuje, i¿ katalog podmiotów zo-
bligowanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o ra-
chunkowoœci (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zosta³ okreœlony w art. 2
ust. 1 ustawy.

Rada rodziców jest organem powo³anym na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7
wrzeœnia 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) o systemie oœwiaty.
W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej szko³y zgodnie z art. 54 ust. 8 rada
rodziców mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz in-
nych Ÿróde³. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okreœla regulamin.
Jednostk¹ organizacyjn¹ jest szko³a a dzia³alnoœæ prowadzona przez radê rodzi-
ców mo¿e byæ jedynie w imieniu rodziców lub opiekunów i finansowana z ich
dobrowolnych sk³adek.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, rada rodziców nie jest jednostk¹ zobligowan¹ do
stosowania ustawy o rachunkowoœci, a zatem – w opinii Departamentu Rachun-
kowoœci – nie ma obowi¹zku prowadzenia przez radê rodziców ewidencji ksiê-
gowej w oparciu o powy¿sz¹ ustawê. Jednak¿e dla przejrzystoœci finansów rady
rodziców zasadnym by³oby stosowanie ewidencji uproszczonej pozwalaj¹cej na
rozliczenie zgromadzonych funduszy.

Nic dodaæ, nic uj¹æ – nie musimy na szczêœcie w radzie rodziców prowadziæ ksiê-
gowoœci, ale – o czym ju¿ wspominaliœmy kilkukrotnie – powinniœmy zadbaæ o przej-
rzystoœæ dzia³añ rady rodziców, szczególnie w dziedzinie finansów.
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FUNDUSZE RADY RODZICÓW

¯RÓD£A FUNDUSZY RADY RODZICÓW
Podstawowym Ÿród³em funduszy rady rodziców (o którym wprost mówi ustawa

o systemie oœwiaty) s¹ dobrowolne sk³adki rodziców. Warto w tym miejscu zwróciæ
uwagê na kilka spraw:

· Sk³adki rodziców s¹ dobrowolne – tak wynika z ustawy, a wiêc nie mo¿na kazaæ
rodzicom dokonywaæ wp³at, nie mo¿na ich tak¿e zmusiæ, aby wp³acili konkretn¹
kwotê. Mamy nadziejê, ¿e sceny z lat minionych, kiedy z powodu braku wp³aty
na komitet rodzicielski straszono dziecko, ¿e nie dostanie na koniec roku œwia-
dectwa, ju¿ odesz³y w zapomnienie. Skoro nie ma tu przymusu, musimy zadbaæ,
aby g³ówn¹ motywacj¹ dla rodziców by³o poczucie, ¿e warto dokonaæ wp³aty, ¿e
bêdzie ona przeznaczona na wa¿ne, wspólne cele, a wiêc w praktyce te pieni¹-
dze s¹ przeznaczone dla ich dziecka.

· Mimo ¿e sk³adka jest dobrowolna, zachêcamy do okreœlania jej sugerowanej
wysokoœci. To bardzo wa¿ne, aby rodzice mieli punkt odniesienia, aby sami nie
musieli zgadywaæ, jaka kwota bêdzie odpowiednia.

· Warto podkreœlaæ, ¿e ka¿da kwota jest wa¿na – w ten sposób zachêcamy do wp³aty
osoby, które nie mog¹ lub nie chc¹ wp³aciæ sk³adki w pe³nej wysokoœci.

· Warto ustalaæ dokonywanie wp³aty w sposób jak najbardziej dogodny dla rodzi-
ców, a wiêc umo¿liwiæ wp³acanie w ratach, daæ mo¿liwoœæ dokonania wp³aty
przelewem na konto czy przelewem internetowym.

· Dobrym, sprawdzonym pomys³em jest wprowadzenie wspó³zawodnictwa klas –
która wp³aci najszybciej albo która wp³aci najwiêcej w przeliczeniu na jednego
ucznia. Nagrod¹ mo¿e byæ dofinansowanie do wycieczek klasowych.

· Doœæ czêsto sygnalizowanym problemem jest uchylanie siê od p³acenia sk³adek
na radê rodziców przez rodziców, którzy jednoczeœnie s¹ nauczycielami w szko-
le. Oczywiœcie, ¿e mog¹ oni (jak wszyscy inni rodzice) nie p³aciæ sk³adek, gdy¿
s¹ one przecie¿ dobrowolne. Jednak fakt bycia nauczycielem (a tak¿e emerytem,
rencist¹, radnym, znajomym pani dyrektor itd.) nie powinien byæ w ¿aden spo-
sób podstaw¹ do automatycznego zwolnienia z op³acania sk³adek.

Oprócz sk³adek, mo¿na pozyskiwaæ œrodki dla rady rodziców tak¿e z innych Ÿróde³.
W szczególnoœci rodzice mog¹ prowadziæ akcje zarobkowe, a tak¿e – korzystaj¹c ze
swych znajomoœci – pozyskiwaæ dla szko³y sponsorów (wiêcej o tym piszemy w czê-
œci „Formy dzia³ania rady rodziców”).
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WYDATKOWANIE FUNDUSZY RADY RODZICÓW
O tym, na co wydawaæ fundusze rady rodziców, w³aœciwie mo¿na by³oby nie pisaæ

w ogóle – przecie¿ ka¿da rada rodziców najlepiej wie, co jest potrzebne uczniom, co
jest potrzebne jej szkole. W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê czêsto w¹tpliwoœciami, war-
to podkreœliæ, ¿e w³aœciwie nie ma ¿adnych ograniczeñ co do tego, na co mog¹ byæ
przeznaczone œrodki rady rodziców – mo¿na przyj¹æ, ¿e wystarczy, aby wydatki by³y
zgodne z zasadniczym celem dzia³ania rady rodziców, którym jest wspieranie szko³y
w wykonywaniu jej obowi¹zków. Dowodem niech bêdzie lista przyk³adowych wydat-
ków rad rodziców (uwaga: s¹ to wydatki autentyczne, dostosowane do lokalnych po-
trzeb, wiêc nie wszystkie musz¹ siê wydawaæ sensowne):

· dofinansowanie dzieci, które nie mog¹ pojechaæ na zielon¹ szko³ê, bo nie staæ
ich rodziców na ten wydatek,

· nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku,
· zakup ksi¹¿ek – lektur do biblioteki szkolnej,
· sfinansowanie dodatkowej lekcji angielskiego dla klas 4–6,
· zakup nowego oprogramowania do pracowni informatycznej,
· dofinansowanie wpisowego dla uczniów bior¹cych udzia³ w konkursie przed-

miotowym,
· wydrukowanie folderu reklamuj¹cego szko³ê,
· koszty transportu szkolnej dru¿yny koszykówki na rozgrywki wojewódzkie,
· sfinansowanie paczek œwi¹tecznych dla uczniów klas 1–3,
· za³o¿enie kamer do monitoringu terenu szko³y,
· zatrudnienie instruktora prowadz¹cego kó³ko teatralne,
· dofinansowanie dru¿yny harcerskiej dzia³aj¹cej na terenie szko³y,
· wykonanie nowej tablicy upamiêtniaj¹cej bohatera szko³y,
· wykupienie zajêæ edukacyjnym w muzeum.

WA¯NE

Przyjrzyj siê preliminarzowi Twojej rady rodziców na bie¿¹cy rok. Mo¿e
dziêki zamieszczonym powy¿ej przyk³adom okreœlicie nowe potrzeby,
które warto uwzglêdniæ w preliminarzu?
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PLANOWANIE PRACY RADY RODZICÓW

Wiele rad rodziców dzia³a bez planu pracy a tematykê ich spotkañ narzuca rok szkol-
ny. We wrzeœniu rada spotyka siê, aby dokonaæ wyborów, w czerwcu, aby podsumo-
waæ rok swego dzia³ania, zw³aszcza wydatkowanie pieniêdzy. W³aœciwie celem dzia-
³ania takiej rady jest tylko zbieranie œrodków finansowych wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ
szko³y. Czêsto to dyrektor szko³y jest jedynym lub g³ównym inicjatorem spotkañ rady.
Mo¿na i tak, jednak prawdziwie autonomiczna rada rodziców powinna pracowaæ zgod-
nie z przyjêtym planem pracy na ca³y rok szkolny, a celu swojego dzia³ania nie ograni-
czaæ do zebrania i wydania œrodków finansowych oraz opiniowania tematów propo-
nowanych przez dyrektora szko³y.

W sk³ad rady rodziców wchodz¹ najczêœciej osoby pracuj¹ce i zajête. Jeœli maj¹ po-
œwiêciæ swój czas dodatkowo na dzia³ania w szkole, musz¹ mieæ poczucie, ¿e robi¹ coœ
naprawdê potrzebnego, wa¿nego i sensownego. Samo zbieranie pieniêdzy z dobrowol-
nych wp³at czy opiniowanie tematów przedstawionych przez dyrektora szko³y nie jest
tak wa¿nym i twórczym zadaniem, aby mog³o do rady rodziców przyci¹gn¹æ ludzi, któ-
rzy chc¹ zrobiæ dla szko³y coœ konkretnego. Nale¿y wiêc zadbaæ o to, aby cel dzia³ania
rady by³ szerszy, odpowiada³ na realne potrzeby i by³ akceptowany przez rodziców.

Jednym z g³ównych hamulców, jakie w³¹czaj¹ siê u osoby doros³ej, gdy proponuje-
my jej zaanga¿owanie w nowe dzia³ania, jest obawa o zbyt du¿¹ iloœæ czasu, jak¹ jej to
zajmie. Ludzie lubi¹ wiedzieæ, ile czasu i w jakich terminach maj¹ poœwiêciæ dodatko-
wej dzia³alnoœci. To kolejny argument przemawiaj¹cy za tym, ¿e plan pracy rady ro-
dziców jest potrzebny. Tylko jak siê zabraæ za planowanie?

WA¯NE

Warto planowaæ dzia³ania rady rodziców, bo:
· ³atwiej osi¹gn¹æ cel, gdy jest on jasno okreœlony i znamy drogê do niego,
· konkretny i realny cel motywuje do dzia³ania,
· je¿eli bêdziemy robili rzeczy wa¿ne i ciekawe, z roku na rok bêdzie nas (za-

anga¿owanych rodziców) coraz wiêcej,
· maj¹c cel i plan dzia³ania, mo¿emy lepiej zarz¹dzaæ finansami rady rodziców,
· na zaplanowane, a nie chaotyczne dzia³ania ³atwiej znaleŸæ sponsora,
· w ten sposób oszczêdzamy czas swój i innych.
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ETAP I – IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

Plan pracy rady rodziców powinien odpowiadaæ na problemy, które rodzice wspól-
nie uznaj¹ za wa¿ne. Na rozmowê o problemach warto poœwiêciæ du¿o czasu podczas
wrzeœniowego spotkania rady. Je¿eli mamy rodziców aktywnych i otwartych, wystar-
czy szczera rozmowa na temat tego, co ich w szkole niepokoi, co chcieliby w niej
zmieniæ, jaki problem szko³y lub œrodowiska lokalnego uwa¿aj¹ za najwa¿niejszy.
Je¿eli jednak nasza rada jest organem ma³o z¿ytym, którego cz³onkowie raczej biernie
uczestnicz¹ w obradach, lepiej przeprowadziæ kilka æwiczeñ w mniejszych grupach.
Ka¿dy z zespo³ów mo¿na poprosiæ o przedyskutowanie sytuacji szko³y pod k¹tem
innego zagadnienia: wyniki nauczania, efekty wychowawcze, bezpieczeñstwo, wspó³-
praca z nauczycielami, inwestycje itd. Mo¿na te¿ przygotowaæ listê przyk³adowych
problemów i poprosiæ ka¿dy zespó³ o dopisanie do niej jeszcze dwóch, autentycznie
zwi¹zanych z wasz¹ szko³¹, a potem o wypunktowanie problemów (w skali od 1 do
10) – od najwa¿niejszego do najmniej wp³ywaj¹cego na ¿ycie szko³y.

PROBLEMY NASZEJ SZKO£Y (przyk³ad)

1. Agresja wœród uczniów.
2. Bardzo s³aba sytuacja materialna uczniów.
3. Bardzo zró¿nicowana sytuacja materialna uczniów (od bardzo bogatych po

bardzo ubogich).
4. Rodzice nie anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y.
5. Brak interesuj¹cych zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci.
6. Coraz mniej dzieci wyje¿d¿a na wycieczki szkolne.
7. Rodzice nie wp³acaj¹ dobrowolnej sk³adki na konto rady rodziców.
8. Nauczyciele nie potrafi¹/nie chc¹ wspó³pracowaæ z rodzicami.
9. Budynek szkolny nie zapewnia dzieciom bezpieczeñstwa.

W trakcie omawiania wniosków kolejnych zespo³ów wywi¹¿e siê dyskusja, pod-
czas której ju¿ bez skrêpowania rodzice wska¿¹ nie tylko kolejne problemy, ale te¿
pomys³y na ich rozwi¹zanie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy problem, nawet
bardzo wa¿ny z punktu widzenia szko³y i rodziców, bêdzie dobrym g³ównym tematem
do dzia³ania dla rady rodziców, bo nie z ka¿dym problemem coœ konkretnego rada
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rodziców mo¿e zrobiæ. A to dla niej mamy wypracowaæ cele dzia³ania, a nie dla dyrek-
tora czy grona pedagogicznego.

Przyk³ad: w szkole nie ma sto³ówki, w istniej¹cym budynku brakuje miejsca i wa-
runków do jej zorganizowania, a wokó³ szko³y nie ma miejsca na ewentualn¹ rozbu-
dowê. A wiêc bardzo wa¿ny problem, ale nie do rozwi¹zania ani przez zebranie œrod-
ków finansowych, ani przez lobbowanie sprawy w mieœcie. Ale ju¿ w rozwi¹zywaniu
problemów zwi¹zanych z poprawieniem bezpieczeñstwa w szkole, ze zmian¹ nawy-
ków ¿ywieniowych uczniów, z rozbudowaniem oferty zajêæ pozalekcyjnych, zdoby-
waniem przez szko³ê imienia czy wsparciem remontu szko³y rada rodziców mo¿e po-
stawiæ przed sob¹ konkretne zadania i osi¹gn¹æ istotne rezultaty.

ETAP II – KONSTRUOWANIE CELÓW

Cele dzia³ania rady rodziców s¹ powi¹zane z kompetencjami, jakie na rady rodzi-
ców nak³adaj¹ ustawy: o systemie oœwiaty oraz Karta nauczyciela, a tak¿e statut szko-
³y.

WA¯NE

Czy pamiêtasz kompetencje rady rodziców?
Wypisz je bez zagl¹dania do poprzednich rozdzia³ów:
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Gdyby jednak jako cel dzia³ania na dany rok szkolny uznaæ wszystko to, co zosta³o
wymienione w powy¿szych dokumentach, trudno bêdzie okreœliæ, co naprawdê jest do
zrobienia, co jest najwa¿niejsze, co jest priorytetem.

Dlatego w³aœnie kolejnym etapem planowania musi byæ precyzyjne okreœlenie g³ów-
nego celu lub kilku najwa¿niejszych celów. Pewne cele rady rodziców maj¹ charakter
sta³y, rok w rok s¹ dla nas wa¿ne (np. pozyskiwanie œrodków na dzia³ania rady, zapew-
nienie dzieciom bezpiecznego pobytu w szkole, zwiêkszenie zaanga¿owania rodzi-
ców w ¿ycie szko³y), inne s¹ wa¿ne tylko w konkretnym roku (wsparcie dzia³añ szko³y
w przygotowaniach do jubileuszu czy nadania imienia). Do wytyczenia celów na dany
rok szkolny bardzo pomocny bêdzie wynik dyskusji na temat problemów szko³y, o której
wspominaliœmy wczeœniej.

Dobrze sformu³owany cel musi byæ konkretny, tzn. jednoznaczny, taki, którego zro-
zumienie nie stanowi k³opotu nie tylko dla tych, którzy go opracowywali, ale równie¿
dla ¿adnego innego rodzica.

Cel powinien mieæ równie¿ okreœlony czas realizacji. Zwykle cele w planie pracy
rady rodziców okreœlane s¹ na ca³y rok szkolny, wiêc horyzont czasowy, nawet jeœli
nie zostanie sprecyzowany, jest w domyœle znany. Jeœli jednak jakiœ cel ma byæ osi¹-
gniêty w krótszym przedziale czasowym (do koñca pierwszego pó³rocza, do koñca
wakacji letnich), nale¿y to dok³adnie okreœliæ.

Dobrze sformu³owany cel powinien byæ mierzalny – a wiêc tak sformu³owany, by
mo¿na by³o bez problemu stwierdziæ, kiedy zostanie zrealizowany. Je¿eli cel sformu-
³ujemy w nastêpuj¹cy sposób: „Zwiêkszenie bezpieczeñstwa dzieci w szkole” – to tak
naprawdê nie bêdziemy wiedzieli, co bêdzie œwiadczy³o o osi¹gniêciu celu. Czy to, ¿e
pojawi siê 6 kamer monitoruj¹cych zachowania dzieci? Czy zbudowanie nowego ogro-
dzenia boiska? Cz przeszkolenie pracowników szko³y z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej? A mo¿e dopiero zrealizowanie ka¿dego z tych dzia³añ? Warto wiêc
konkretniej sformu³owaæ cel.

Oto przyk³ady dobrze sprecyzowanych celów:
· Aby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo dzieci w szkole, zostan¹ zakupione kamery w ta-

kiej liczbie, aby ka¿dy hol, œwietlica oraz ca³y teren boiska szkolnego by³ w za-
siêgu monitoringu.

· Pozyskanie 3 nowych sponsorów na dzia³ania rady rodziców.
· Pozyskanie œrodków finansowych i rzeczowych niezbêdnych do wyremontowa-

nia sali multimedialnej i wyremontowanie jej w czasie wakacji letnich 2009 r.
· Pomoc samorz¹dowi uczniowskiemu w przygotowaniu i wydrukowaniu do koñca

roku przynajmniej trzech numerów gazetki szkolnej, ka¿dy w nak³adzie 500 egz.
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Oczywiœcie za³o¿one cele musz¹ byæ osi¹galne, realne. Zbyt ambitny cel wydaje siê
od razu nierealny i przez to wcale nie motywuje do dzia³ania!

Z drugiej jednak strony cel powinien byæ istotnym krokiem naprzód, który spowo-
duje konkretn¹ zmianê i przyniesie realizuj¹cym satysfakcjê. Na dzia³ania, które nie
wnosz¹ czegoœ wa¿nego, nie warto poœwiêcaæ czasu!

Nawet najlepiej sformu³owany cel – okreœlony w czasie, konkretny i ambitny nie
bêdzie realizowany, je¿eli nie uzyska akceptacji ogó³u rodziców. Najwa¿niejsz¹ war-
toœci¹ rady rodziców s¹ ludzie i to oni musz¹ wiedzieæ, w jakim celu dzia³aj¹, rozu-
mieæ priorytety i uto¿samiaæ siê z nimi.

WA¯NE

Dobrze sprecyzowany cel jest:
· okreœlony w czasie,
· mierzalny,
· akceptowany,
· konkretny i jednoznaczny,
· realny,
· motywuj¹cy.

Wiemy ju¿, jakie problemy uznajemy za szczególnie wa¿ne i pilne do rozwi¹zania,
postawiliœmy sobie cele, teraz czas wyznaczyæ konkretne zadania.

PROBLEM CEL ZADANIA

Dzieci nie s¹ bezpieczne
podczas przerw, zbyt wiele
jest agresji i niebezpiecz-
nych zachowañ uczniów.

Rozbudowanie systemu
monitoringu, tak aby na
ka¿dym holu, w œwietlicy
i boisku szkolnym by³y
kamery.

?
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ETAP III – WYZNACZENIE ZADAÑ

Kiedy ju¿ wiadomo, co jest dla nas wa¿ne, co chcemy osi¹gn¹æ w danym roku
szkolnym, czas wytyczaæ zadania. To bardzo wa¿ny etap planowania, bo dopiero cel
prze³o¿ony na konkretne zadania staje siê bardziej realny, osi¹galny. Jest to równie¿
ten etap pracy, gdy mo¿na zaanga¿owaæ du¿¹ liczbê rodziców, nie tylko tych formal-
nie zasiadaj¹cych w radzie.

Oferta zajêæ pozalekcyj-
nych nie odpowiada na
faktyczne zainteresowania
dzieci, nie ma ¿adnych
zajêæ rozwijaj¹cych ich
pasje i zainteresowania.

Zaanga¿owanie rodziców
i innych wolontariuszy do
zorganizowania kilku
zajêæ pozalekcyjnych
(nauki gry na gitarze, ko³a
szachowego, kursu tañca
i warsztatów plastycznych
oraz ko³a turystyczno-
krajoznawczego) do koñca
I pó³rocza.

?

Rodzice nie anga¿uj¹ siê
w ¿ycie szko³y oraz nie
wp³acaj¹ dobrowolnych
sk³adek na dzia³ania rady
rodziców.

Zwiêkszenie zaanga¿owa-
nia rodziców w ¿ycie
szko³y, tak aby:
– o 100% zwiêkszyæ

kwotê wp³acan¹ na
konto rady rodziców,

– powsta³y i aktywnie
dzia³a³y sta³e zespo³y
tematyczne rady rodzi-
ców,

– wszyscy rodzice wie-
dzieli, co robi rada
i w czym mog¹ pomóc.

?
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CEL PRZYK£ADOWE ZADANIA DO KIEDY, KTO?

Rozbudowanie
systemu monitoringu,
tak aby na ka¿dym
holu, w œwietlicy
i boisku szkolnym
by³y kamery.

1. Pozyskanie sponsora.
2. Ustalenie z dyrektorem szko³y,

w jakich miejscach powinny poja-
wiæ siê kamery.

3. Zakup kamer.
4. Monta¿ kamer.

?

Zaanga¿owanie
rodziców i innych
wolontariuszy do
zorganizowania zajêæ
pozalekcyjnych
(nauki gry na gitarze,
ko³a szachowego,
kursu tañca i warszta-
tów plastycznych oraz
ko³a turystyczno-
krajoznawczego) do
koñca I pó³rocza.

1. Og³oszenie na stronie internetowej
rady rodziców i na tablicy og³oszeñ
rady w szkole na temat poszukiwa-
nia wolontariuszy, którzy mogliby
poprowadziæ w szkole zajêcia
pozalekcyjne.

2. Przeprowadzenie indywidualnych
rozmów z osobami, które chcieliby-
œmy pozyskaæ do wspó³pracy.

3. Ustalenie z dyrektorem szko³y, na
jakich zasadach pozyskani wolonta-
riusze mog¹ prowadziæ zajêcia
w szkole (obowi¹zki, terminarz,
zasady bezpieczeñstwa itd.)

4. Nawi¹zanie wspó³pracy z miejskim
oddzia³em PTTK w celu utworze-
nia ko³a w szkole.

5. Pozyskanie sponsora – hurtowni
muzycznej – w celu ufundowania
5 gitar dla kó³ka gitarowego.

?
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Zwiêkszenie zaanga-
¿owania rodziców
w ¿ycie szko³y, tak
aby:
– o 100% zwiêkszyæ

kwotê wp³acan¹ na
konto rady rodzi-
ców,

– powsta³y i aktyw-
nie dzia³a³y sta³e
zespo³y tematyczne
rady rodziców,

– wszyscy rodzice
wiedzieli, co robi
rada i w czym
mog¹ pomóc.

ETAP IV – WYZNACZENIE TERMINÓW I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Mamy ju¿ nie tylko zidentyfikowane problemy i wytyczone cele dzia³ania, ale rów-
nie¿ doprecyzowane konkretne zadania, jakie trzeba zrealizowaæ. Czy to wystarczy?
Trzeba ka¿demu zadaniu wyznaczyæ realny, niezbyt odleg³y termin realizacji. Wa¿ne
jest to tym bardziej, ¿e czêœæ zadañ mo¿e byæ zrealizowanych dopiero wtedy, gdy inne
zostan¹ zakoñczone (np. instalacja kamer mo¿e siê odbyæ dopiero po sfinalizowaniu
ustaleñ ze sponsorem), aby wiêc wszystkie dzia³ania dobrze rozmieœciæ w czasie, trze-
ba wiedzieæ, kiedy poszczególne zadania bêd¹ na finiszu.

1. Zbudowanie strony internetowej
rady rodziców, na której bêd¹
zamieszczane wszystkie informacje
o jej dzia³aniu, og³oszenia, harmo-
nogram spotkañ, forum rodziców.

2. Opracowanie i wprowadzenie
wspó³zawodnictwa klas we wp³aca-
niu sk³adki na radê rodziców,
wyznaczenie nagród (dofinansowa-
nia do wycieczek) dla trzech
najlepiej wp³acaj¹cych klas.

3. Wprowadzenie sta³ych dy¿urów
skarbnika rady rodziców podczas
wszystkich zebrañ rodziców, tak
aby stworzyæ mo¿liwoœæ systema-
tycznego wp³acania sk³adki, rów-
nie¿ w ratach.

4. Opracowanie i wydrukowanie
gazetki dla rodziców z najwa¿niej-
szymi informacjami oraz zaprosze-
niem do dzia³ania w zespo³ach
tematycznych.

?
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Za ka¿de zadanie powinna byæ odpowiedzialna konkretna osoba, aby poczucie zbio-
rowej odpowiedzialnoœci nie spowodowa³o, ¿e nikt nie zabierze siê za to, za co mieli
odpowiadaæ wszyscy. Czyli teraz nasz plan pracy wygl¹da tak:

PRZYK£ADOWE
ZADANIA

TERMIN
REALIZACJI

KTO
ODPOWIADA

CEL: Rozbudowanie systemu monitoringu, tak aby na ka¿dym holu, w œwietlicy
i boisku szkolnym by³y kamery.

Pozyskanie sponsora kamer.

Ustalenie z dyrektorem szko³y, w jakich
miejscach powinny pojawiæ siê kamery.

Zakup kamer.

Monta¿ kamer.

do XII 2009

do XII 2009

I 2010

I/II 2010
(ferie)

Pani Wysocka

Pani Malicka

Pan Nowak

Pan Nowak
z pomoc¹ szkolne-
go konserwatora

CEL: Zaanga¿owanie rodziców i innych wolontariuszy do zorganizowania zajêæ
pozalekcyjnych (nauki gry na gitarze, ko³a szachowego, kursu tañca i warsztatów
plastycznych oraz ko³a turystyczno-krajoznawczego) do koñca I pó³rocza.

Ustalenie z dyrektorem szko³y, na jakich
zasadach pozyskani wolontariusze mog¹
prowadziæ zajêcia w szkole (obowi¹zki,
terminarz, zasady bezpieczeñstwa itd.).

Og³oszenie na stronie internetowej rady
rodziców i na gazetce rady w szkole na temat
poszukiwania wolontariuszy, którzy mogliby
poprowadziæ w szkole zajêcia pozalekcyjne.

IX 2009

XI 2009

p. Malicka

p. Malicka – ca³oœæ
p. Kowalski –
strona www
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Przeprowadzenie indywidualnych rozmów
z osobami, które chcielibyœmy pozyskaæ do
wspó³pracy.

Nawi¹zanie wspó³pracy z miejskim oddzia-
³em PTTK w celu utworzenia ko³a w szkole.

Pozyskanie sponsora (hurtowni muzycznej),
który ufunduje 5 gitar dla kó³ka gitarowego.

IX–XII 2009

X 2009

X 2009

p. Malicka

p. Szewczyk

p. Wysocka

CEL: Zwiêkszenie zaanga¿owania rodziców w ¿ycie szko³y, tak aby:
– o 100% zwiêkszyæ kwotê wp³acan¹ na konto rady rodziców,
– powsta³y i aktywnie dzia³a³y sta³e zespo³y tematyczne rady rodziców,
– wszyscy rodzice wiedzieli, co robi rada i w czym mog¹ pomóc.

Zbudowanie strony internetowej rady rodzi-
ców, na której bêd¹ zamieszczane wszystkie
informacje o jej dzia³aniach.

Opracowanie i wprowadzenie wspó³zawod-
nictwa klas we wp³acaniu sk³adek na radê
rodziców, wyznaczenie nagród (dofinanso-
wania do wycieczek) dla trzech najlepiej
wp³acaj¹cych klas.

Wprowadzenie sta³ych dy¿urów skarbnika
rady rodziców podczas wszystkich zebrañ
rodziców – aby stworzyæ mo¿liwoœæ systema-
tycznego wp³acania sk³adki, równie¿ w ratach.

Opracowanie i wydrukowanie gazetki dla
rodziców z najwa¿niejszymi informacjami
oraz zaproszeniem do dzia³ania w zespo³ach
tematycznych.

X 2009

X 2009

od X 2009
systematycznie

XII 2009

p. Kowalski

p. Wysocka

p. Wysocka

p. Malicka
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Jak widaæ, nie wszystkie osoby musz¹ byæ tak samo obci¹¿one zadaniami czy w³¹-
czaæ siê w realizacjê wszystkich celów. W drugim celu wiêkszoœæ zadañ spoczywa na
jednej osobie, pojawia siê te¿ ktoœ, kto chce i mo¿e za³atwiæ tylko jedn¹, konkretn¹
sprawê. I bardzo dobrze!

Widocznie pan Szewczyk sam dzia³a w PTTK i jest najw³aœciwsz¹ osob¹ do za³a-
twienia sprawy, nawet jeœli nie jest cz³onkiem rady rodziców i nie anga¿uje siê w inne
sprawy rady.

Do niektórych zadañ trzeba mieæ smyka³kê, predyspozycje czy kompetencje, dlate-
go zapewne wszystkie sprawy zwi¹zane z finansami rady za³atwia jej skarbniczka,
pani Wysocka, a te zwi¹zane ze stron¹ internetow¹ – pan Kowalski.

Podsumowuj¹c, przy podziale zadañ miêdzy rodziców warto pamiêtaæ o tym, aby
wykorzystywaæ ich indywidualne predyspozycje, mo¿liwoœci, znajomoœci, ale te¿ usza-
nowaæ ich czas i nie obarczaæ zbyt wieloma sprawami naraz. Do zadañ specyficznych
dobrze jest jak najczêœciej siêgaæ po osoby spoza grona rady, w ten sposób nie tylko
mo¿emy lepiej za³atwiæ dan¹ sprawê, ale te¿ pozyskaæ sta³ego wspó³pracownika na
przysz³oœæ. W wielu zadaniach musimy coœ skonsultowaæ z dyrektorem lub innym
pracownikiem szko³y (np. pedagogiem szkolnym), czasem mo¿emy te¿ ze strony pra-
cownika szko³y liczyæ na pomoc w wykonaniu zadania (np. pomoc konserwatora
w montowaniu kamer czy kucharek w przygotowaniu balu). Takie osoby pojawi¹ siê
wiêc czasem w naszym planie pracy, mimo ¿e nie s¹ cz³onkami rady i nie odpowiadaj¹
za realizacjê jej planu pracy, ale mog¹ konsultowaæ, pomagaæ, doradzaæ czy byæ infor-
mowane.

Na koniec wa¿na uwaga: nie jest istotne, w jakiej formie zestawimy zadania, termi-
ny i osoby (równie¿ te spoza rady, w³¹czone w realizacjê danego zadania). Mo¿emy to
zrobiæ za pomoc¹ takich tabelek, jak na poprzednich stronach, lub po prostu na zwy-
k³ej kartce, w dowolny sposób. Wa¿niejsze od wybranej formy jest to, aby wszystkie
etapy planowania spisaæ w taki sposób, który u³atwi nam konsekwentne realizowanie
naszych zamierzeñ.
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ETAP V – OPRACOWANIE BUD¯ETU

Wiele z dzia³añ rady nie tylko nie uszczupla funduszy rady rodziców, ale nawet je
pomna¿a. Nic nie kosztuje nas przecie¿ opracowanie strony internetowej, je¿eli zaj-
mie siê tym któryœ z rodziców, nie wymaga sfinansowania ani przejœcie z dyrektorem
po terenie szko³y w celu ustalenia, gdzie maj¹ znajdowaæ siê kamery, ani rozmowa ze
sponsorem. Czasem jednak nasze dzia³ania musz¹ kosztowaæ. Je¿eli chcemy wydru-
kowaæ dla wszystkich rodziców w szkole gazetkê, trzeba skalkulowaæ koszt druku,
je¿eli na spotkanie rady przygotowujemy poczêstunek, równie¿ ten koszt musi zostaæ
ujêty w bud¿ecie. Nawet jeœli od razu zak³adamy, ¿e kamery czy gitary zostan¹ sfinan-
sowane z wp³at sponsorów, w bud¿ecie te koszty te¿ musz¹ byæ ujête. Równie¿ plano-
wane Ÿród³a dochodów nale¿y przemyœleæ. W opisywanym tu przyk³adzie zak³adamy,
¿e bêd¹ one pochodziæ g³ównie z wp³at na konto rady rodziców oraz sponsorów. Oczy-
wiœcie, przy opracowaniu bud¿etu rady rodziców zalecana jest ostro¿noœæ, pamiêtaæ
bowiem musimy, ¿e nie jesteœmy w stanie dok³adnie oszacowaæ wysokoœci wp³at z do-
browolnych sk³adek.

To ju¿ ostatni etap naszego uproszczonego planowania. Teraz powinniœmy mieæ
rozpisane ju¿ wszystkie pola poni¿szej tabeli:

problem cel zadania termin
realizacji

osoba
odpowie-
dzialna

inne osoby
zwi¹zane

z realizacj¹
zadania

koszty zadania

z wp³at
rodziców

od
sponsorów
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FORMY PRACY RADY RODZICÓW

Najczêœciej rady rodziców dzia³aj¹ w formie spotkañ, podczas których debatuj¹,
opiniuj¹ przedstawiane im przez dyrektora szko³y projekty, konsultuj¹ je i decyduj¹
o zagospodarowaniu œrodków finansowych. I chocia¿ bezpoœrednie spotkania s¹ nie-
zast¹pione, mo¿na pomyœleæ równie¿ o innych formach pracy z rodzicami, czêsto ludŸmi
do póŸna pracuj¹cymi czy zajêtymi opiek¹ nad m³odszymi dzieæmi. Takimi przyk³a-
dowymi sposobami pracy mog¹ byæ wiêc:

· spotkania walne i spotkania zarz¹du,
· strona internetowa dla rodziców,
· forum dyskusyjne dla rodziców,
· lista mailingowa rodziców,
· gazetka dla rodziców,
· warsztaty dla rodziców,
· akcje zarobkowe prowadzane przez rodziców,
· wolontariat – zajêcia pozalekcyjne prowadzane przez rodziców,
· prace rodziców wykonywane na rzecz szko³y,
· pozyskiwanie sponsorów,
· pozyskiwanie sojuszników,
· prowadzenie korespondencji (zw³aszcza zewnêtrznej – pozaszkolnej).

Spotkania
Najczêœciej praktykowanymi formami pracy rady rodziców s¹ zebrania ca³ej rady

lub jej zarz¹du. Ca³a rada spotyka siê co roku we wrzeœniu, aby dokonaæ wyborów,
czêsto jest to równie¿ to spotkanie, podczas którego podsumowuje siê rok poprzedni.
Lepszym pomys³em jest jednak drugie spotkanie rady (w czerwcu) poœwiecone w³a-
œnie podsumowaniu pracy. Przecie¿ czêœci rodziców, którym mo¿na podziêkowaæ za
pracê i którym nale¿y siê informacja, na co zosta³y przeznaczone ich wp³aty, we wrze-
œniu ju¿ nie bêdzie w tej szkole. W zale¿noœci od wielkoœci szko³y, a co za tym idzie
wielkoœci rady, mo¿na spotykaæ siê czêœciej ca³¹ rad¹ lub scedowaæ wiêkszoœæ kompe-
tencji na zarz¹d (prezydium). W takiej sytuacji zarz¹d musi siê spotykaæ regularnie
a wszyscy rodzice powinni wiedzieæ, kiedy mo¿na przyjœæ na spotkanie zarz¹du z ewen-
tualnymi wnioskami, spostrze¿eniami czy pomys³ami.

Organizuj¹c spotkania rady rodziców nale¿y pamiêtaæ o kilku podstawowych spra-
wach:
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· Rodzice musz¹ byæ powiadomieni o spotkaniu przynajmniej tydzieñ wczeœniej,
najlepszym rozwi¹zaniem jest na pocz¹tku roku szkolnego ustalenie terminów
wszystkich spotkañ.

· Godzina rozpoczêcia spotkania nie mo¿e byæ zbyt wczesna, rodzice coraz d³u¿ej
pracuj¹, spotkanie, zw³aszcza w du¿ych miastach, powinno rozpocz¹æ siê naj-
wczeœniej o godz. 17.00.

· Za ka¿dym razem dobrze przed spotkaniem przekazaæ rodzicom program obrad,
aby mogli siê przygotowaæ do dyskusji, przemyœleæ tematy, zapytaæ innych ro-
dziców ze swojej klasy o zdanie.

· W przypadku spotkañ walnych na pocz¹tku ka¿dego spotkania dobrze jest wszyst-
kich przedstawiæ, przypomnieæ, kto jest przewodnicz¹cym rady czy komisji re-
wizyjnej.

· Aby wam siê lepiej rozmawia³o, zadbajcie o warunki do pracy – sto³y ustawcie
tak, aby wszyscy widzieli siê nawzajem, przygotujcie trochê kartek i zapaso-
wych d³ugopisów dla tych, którzy o tym zapomn¹, zaparzcie kawê, aby zrobi³o
siê bardziej swojsko i mniej oficjalnie.

· Na spotkania zarz¹du czy ca³ej rady mo¿na zaprosiæ osoby, których obecnoœæ ze
wzglêdu na temat spotkania jest wskazana; zapewne najczêstszymi goœæmi rady
bêdzie dyrektor szko³y, pedagog szkolny, ale mo¿e to byæ równie¿ radny z wa-
szej dzielnicy, posterunkowy, pielêgniarka szkolna itd.

Strona internetowa dla rodziców, forum, lista mailingowa
Internet jest coraz popularniejszym narzêdziem komunikowania siê i zdobywania

informacji przez doros³ych ludzi. W internecie sprawdzamy wiadomoœci z kraju i œwiata,
odnajdujemy starych znajomych, sprawdzamy rozk³ad jazdy autobusów, wypo¿ycza-
my ksi¹¿ki, czytamy og³oszenia parafialne, kupujemy ubrania, ¿ywnoœæ a nawet sa-
mochody i domy. Przez internet coraz wiêcej rodziców mo¿e sprawdziæ oceny swoich
dzieci i zobaczyæ ich zdjêcia z wycieczek szkolnych. Skoro zatem internet jest tak
wszechobecny w ¿yciu doros³ego cz³owieka, nie powinniœmy go lekcewa¿yæ w pracy
rady rodziców. Warto zbudowaæ w³asn¹ stronê internetow¹ albo chocia¿ ustaliæ z web-
masterem strony waszej szko³y, ¿e bêdziecie na niej mieli swój k¹cik, swoj¹ zak³adkê.
Strona internetowa rady rodziców powinna zawieraæ wszystkie podstawowe dane i in-
formacje – sk³ad rady rodziców i kontakt z przewodnicz¹cym rady, plan pracy rady,
terminarz spotkañ, wykaz kompetencji i obowi¹zków rady rodziców, zestawienie wp³at
na radê rodziców. Mo¿e te¿ byæ miejscem, w którym rodzice mog¹ znaleŸæ inne wa¿-
ne dla nich informacje, np. daty planowanych wywiadówek, daty dy¿urów pedagoga
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szkolnego, wykaz ciekawej literatury dla rodziców, informacje na temat op³at za mle-
ko czy obiady szkolne. W bardziej rozbudowanej wersji strona rady rodziców mo¿e
mieæ swoje forum, za pomoc¹ którego rodzice mog¹ odsprzedaæ mundurek czy pod-
rêczniki, podyskutowaæ na wa¿ny szkolny temat, znaleŸæ innych rodziców zaintereso-
wanych konkretnym problemem itd.

Podczas spotkania ca³ej rady warto równie¿ spisaæ adresy mailowe rodziców i za
pomoc¹ listy mailingowej rozsy³aæ im przypomnienia o spotkaniach, program spo-
tkañ, dokumenty, informacje.

Gazetka dla rodziców
Chocia¿ ludzie coraz czêœciej korzystaj¹ z komputerów i internetu, jednak nadal nie

ka¿dy mo¿e i chce w ten sposób uzyskiwaæ informacje na temat tego, co dzieje siê
w szkole i co w niej maj¹ do zrobienia rodzice. Zachêcamy wiêc równie¿ do bardzo
tradycyjnej formy gazetki œciennej w szkole – takiej adresowanej specjalnie do rodzi-
ców. Treœci takiej gazetki powinny byæ w zasadzie takie same, jak te na stronie inter-
netowej. Gazetka œcienna ma sens zw³aszcza w szko³ach podstawowych. Tu rodzice
zagl¹daj¹ codziennie, odprowadzaj¹c swoje dzieci. Trzeba tylko zadbaæ, aby gazetka
zawis³a w takim miejscu, do którego trafiaj¹ rodzice – blisko wejœcia g³ównego do
szko³y lub w pobli¿u szatni. W gimnazjach czy szko³ach ponadgimnazjalnych wiêk-
szy sens ma gazetka w formie drukowanej, np. kwartalnik, w którym ka¿dy rodzic
znajdzie wszystko to, czego potrzebuje, a dodatkowo dowie siê, jak mo¿e siê w³¹czyæ
w dzia³ania rady rodziców.

Warsztaty dla rodziców
Szko³y coraz czêœciej organizuj¹ dla rodziców miniwarsztaty i spotkania ze specja-

listami, najczêœciej bezpoœrednio przed wywiadówk¹. S¹ to spotkania na temat uza-
le¿nieñ czy bezpieczeñstwa dziecka. Niestety, czêsto rodzice, zamiast korzystaæ z oka-
zji dokszta³cenia siê, s¹ zirytowani, ¿e przyszli tylko po wykaz ocen, a tu ktoœ im
zajmuje czas, nie pytaj¹c o zdanie. A jednak pomys³ warsztatów godny jest przemyœle-
nia, tylko trochê w innej formie.

Na spotkaniach w klasach zaproponujcie rodzicom organizacjê cyklu warsztato-
wych spotkañ, np. w ka¿dy ostatni czwartek miesi¹ca i zapytajcie o tematy, które ich
interesuj¹. Te, które bêd¹ powtarza³y siê najczêœciej, mo¿na zorganizowaæ jako pierw-
sze. Trzeba zadbaæ o to, aby rodzice znali tematy spotkañ na ca³y rok, zapewniæ mi³¹
atmosferê i nie zra¿aæ siê tym, ¿e na pierwsze czy drugie spotkanie byæ mo¿e przyjdzie
niewiele osób.
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Zapewniaj¹c fachowców, pamiêtajcie o tym, aby by³y to osoby nie tylko o du¿ej
wiedzy, ale te¿ doœwiadczeniu (najlepiej równie¿ rodzicielskim) i z talentem do opo-
wiadania!

Akcje zarobkowe prowadzone przez rodziców
Rodzice mog¹ wspomóc dzia³ania szko³y nie tylko przez wp³acenie dobrowolnej

sk³adki czy pomoc w organizacji szkolnych festynów lub loterii, ale te¿ poprzez orga-
nizowanie w³asnych akcji zarobkowych. Kiermasz, przyjêcia (andrzejkowe, sylwe-
strowe, karnawa³owe), kursy tañca, wiza¿u, aerobik, kulig itd.

Wolontariat – zajêcia pozalekcyjne prowadzone przez rodziców
Nawet w szkole, która ma bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych, zawsze jakichœ bra-

kuje. Ktoœ szuka dla syna tanich korepetycji z chemii, ktoœ inny chcia³by uczyæ siê
graæ na gitarze, jeszcze inny powinien poæwiczyæ cierpliwoœæ i logiczne myœlenie przy
szachach, ale nie ma kto z nim graæ… A przecie¿ któryœ z rodziców na pewno zna siê
na chemii, lubi graæ na gitarze albo ma smyka³kê do uczenia. Pewnie niejeden dziadek
chêtnie pogra z m³odymi w szachy czy pouczy matematyki. Tylko najczêœciej sami na
to nie wpadn¹, ¿e mog¹ w tygodniu poœwiêciæ godzinkê na pracê wolontariack¹ w szko-
le. Dodatkowym motywatorem mo¿e byæ zasada wymiany: ja pouczê siê z twoim dziec-
kiem chemii – ty posiedŸ z moim synem nad histori¹ itd. Kolejnymi osobami, do
których warto trafiæ z proœb¹ o pomoc i zaanga¿owanie na zasadzie wolontariatu, to
absolwenci danej szko³y, wybitni uczniowie z jakiegoœ przedmiotu. Oni pewnie z ochot¹
i sentymentem wróc¹ do swojej starej szko³y, a nasze dzieci lepiej przyjm¹ porcjê
wiedzy od kogoœ niewiele starszego. Takim studentom czy uczniom szko³y œredniej,
którzy nam pomagaj¹, rada rodziców mo¿e, a nawet powinna wystawiæ np. raz na pó³
roku zaœwiadczenie o pracy jako wolontariusz. M³odym mo¿e siê takie dzia³anie przy-
daæ do zdobywania punktów z zachowania, ubiegania siê o przyjêcie na studia czy
nawet do pracy.

Wolontariat – praca rodziców na rzecz szko³y
Innym dzia³aniem rodziców czy dziadków na terenie szko³y mog¹ byæ prace kon-

serwatorskie, porz¹dkowe, remontowe. Rodzice anga¿uj¹ siê w malowanie sal lekcyj-
nych, sprz¹tanie pomieszczeñ po remoncie, stawianie ogrodzenia czy szycie firanek.
Czasem rodzic nie za bardzo wie, w czym mo¿e pomóc, nie ka¿dy wychowawca po-
trafi zachêciæ rodziców do pomocy, warto wiêc na stronie internetowej rady rodziców
czy gazetce œciennej wypisaæ konkretnie wszystkie te dzia³ania, w których potrzebna
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jest pomoc rodziców. Jest to równie¿ ciekawa propozycja dla tych rodziców, którzy
z powodu sytuacji materialnej nie mog¹ wp³aciæ sk³adki, ale chcieliby w inny sposób
w³¹czyæ siê w dzia³ania rady.

Pozyskiwanie sponsorów i sojuszników
Je¿eli w szkole jest przyk³adowo 300 uczniów, to zwi¹zanych ze szko³¹ jest oko³o

600 doros³ych. A ka¿dy z nich ma swoich znajomych, rodzinê i pracodawców, czyli
potencjalnych sponsorów i sojuszników szko³y. Dlaczego tak niewielu wykorzystuje
swoje znajomoœci i mo¿liwoœci do tego, aby pomóc szkole? Najczêœciej dlatego, ¿e
nie wiedz¹, czego szko³a potrzebuje, jak siê do pozyskania sponsora zabraæ i co mog¹
w imieniu szko³y obiecaæ w zamian. Warto wiêc na spotkaniach rodziców mówiæ o tym,
w czym potrzebna jest pomoc sponsorów i sojuszników, zachêcaæ rodziców do aktyw-
noœci, a na stronie internetowej czy w gazetce wypisaæ, co mo¿na obiecaæ sponsorowi
w zamian za pomoc, jaka jest procedura pracy ze sponsorem (kto podpisuje oficjalne
pisma, o czym powiadamiamy dyrektora szko³y itd.).

Prowadzenie korespondencji
Do form pracy rady rodziców mo¿na zaliczyæ tak¿e komunikowanie siê z ró¿nymi

osobami, instytucjami, w³adzami za pomoc¹ oficjalnych pism. Jest to forma praktycz-
nej realizacji najszerszej kompetencji rady rodziców, czyli – przypomnijmy – prawa
do wypowiadania siê, sk³adania wniosków i opinii we wszelkich sprawach szko³y do
innych organów szko³y, do kuratorium i w³adz lokalnych. W tym miejscu warto pa-
miêtaæ o podstawowych zasadach prowadzenia takiej korespondencji, a wiêc: schlud-
noœci (to oczywiste – nasze pismo œwiadczy o nas), konkretnoœci i treœciwoœci (w pi-
œmie musimy konkretnie, rzeczowo, niezbyt emocjonalnie wy³o¿yæ nasze racje) oraz
personalnoœci (a wiêc piszemy do konkretnej osoby i podpisujemy siê swoim nazwi-
skiem). Pisanie pism sprawia czêsto problemy, gdy¿ przewodnicz¹cy rad rodziców (to
oni podpisuj¹ pisma) boj¹ siê formu³owaæ swoje pogl¹dy czarno na bia³ym. Paradok-
salnie, ta obawa dotyczy najwiêkszej zalety wszelkich pism, jak¹ jest bycie material-
nym dowodem podejmowanych przez nas dzia³añ, naszych interwencji.
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PRZYK£ADOWE DZIA£ANIA RODZICÓW
W CELU ROZWI¥ZANIA PROBLEMÓW W SZKOLE

Nawet najlepsza szko³a, z wykwalifikowanym i kompetentnym gronem pedago-
gicznym, dobrym zapleczem dydaktycznym i mi³¹ atmosfer¹ nie ustrze¿e siê proble-
mów. W ka¿dej szkole, w której przeprowadzaliœmy warsztaty, pytaliœmy rodziców,
jakie problemy szko³y uwa¿aj¹ za najwa¿niejsze. Najczêœciej wskazywano na ma³¹
aktywnoœæ rodziców, przemoc i agresjê uczniów oraz problemy finansowe szko³y (s³abe
wyposa¿enie dydaktyczne, brak œrodków na remonty), czasem ubog¹ ofertê zajêæ po-
zalekcyjnych i du¿e zubo¿enie rodzin. Czêsto rodzice sygnalizowali równie¿ proble-
my zwi¹zane z bezpieczeñstwem dzieci w szkole lub otoczeniu szko³y, z³e nawyki
¿ywieniowe dzieci, niew³aœciwe traktowanie uczniów przez nauczyciela oraz nieade-
kwatn¹ do potrzeb i mo¿liwoœci uczniów ofertê wycieczek szkolnych.

Przyjrzyjmy siê zatem tym problemom i pomyœlmy, jak mo¿e sobie z nimi poradziæ
rada rodziców.

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE

Szarpanie, uderzanie, zamykanie w ubikacji, „kocenie” to sytuacje znane nie tylko
z amerykañskich filmów. Coraz czêœciej takie sceny maj¹ miejsce w naszych szko-
³ach. Zdarzaj¹ siê pobicia, ustawianie bójek. Wszechobecna jest równie¿ przemoc s³ow-
na. Czêœæ uczniów obawia siê powrotu ze szko³y, poniewa¿ zdarzaj¹ siê wymuszenia
pieniêdzy przez innych uczniów. Rodzice agresywnych uczniów nie radz¹ sobie z tym
problemem, wiêkszoœæ z nich nie podejmuje ¿adnych dzia³añ a ci, którzy chc¹ coœ
zrobiæ, nie wiedz¹, jak.

Z wyników badañ uczniów przeprowadzonych na prze³omie 2007 i 2008 roku przez
pracowników Uniwersytetu £ódzkiego (dr El¿bieta Micha³owska, dr Pawe³ Dani³o-
wicz, Instytut Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego, dane z: Gazeta Wyborcza z dnia 21
listopada 2008, str. 35) wynika, ¿e co drugi uczeñ przyczyn agresji doszukuje siê w do-
mu, we wzorcach stamt¹d przenoszonych. Co trzeci uczeñ jest agresywny dlatego, ¿e
rodzice siê nim, jego sprawami nie interesuj¹, co czwarty czuje siê zachêcany do czy-
nów agresywnych przez telewizjê i gry komputerowe. 13 % badanych uczniów uwa-
¿a, ¿e je¿eli sami nie bêd¹ agresywni, zostan¹ ofiarami. Badania udowodni³y równie¿,
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¿e pod wzglêdem agresji podstawówki s¹ ju¿ na tym samym niechlubnym etapie, co
gimnazja!

Dzieci i m³odzie¿ czêsto naœladuj¹ sceny z filmów czy gier, nie zdaj¹c sobie sprawy
z prawdziwych zagro¿eñ i ich skutków. Zestresowana, obci¹¿ona obowi¹zkami m³o-
dzie¿ nie radzi sobie ze stresem inaczej, ni¿ poprzez zachowania agresywne. Z kolei
rodzice, którzy nie maj¹ zbyt wiele czasu dla dzieci, nie zauwa¿aj¹ pierwszych symp-
tomów, przejawów agresji czy – z drugiej strony – zastraszenia dziecka. Szko³y s¹
przepe³nione, czêsto w czasie przerw nadzór nauczycieli nad bezpieczeñstwem uczniów
jest niewystarczaj¹cy.

Co zrobiæ, aby dziecko czu³o siê w szkole bezpieczne?
Rodzice uczniów powinni mieæ zaufanie do szko³y i nie obawiaæ siê, ¿e ich dzie-

ciom stanie siê coœ z³ego na terenie szko³y. Ale do tego potrzebna jest pe³na wspó³pra-
ca w zakresie niwelowania przemocy pomiêdzy dyrektorem szko³y, rad¹ pedagogiczn¹,
psychologiem szkolnym, pedagogiem szkolnym, rodzicami uczniów i samymi uczniami.
Spo³ecznoœæ szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele) musi byæ mocno zintegrowa-
na. Taka integracja zmniejsza bardzo przejawy wzajemnej agresji.

W zwi¹zku z tym, ¿e przyczyny agresji, jak widaæ, s¹ z³o¿one, podjête dzia³ania te¿
musz¹ byæ ró¿norodne. Mo¿na zorganizowaæ spotkania warsztatowe z pedagogiem
i psychologiem dla rodziców na temat radzenia sobie z agresj¹ i stresem u dzieci.
Ciekawym pomys³em wydaje siê równie¿ spotkanie rodziców z policjantem czy praw-
nikiem na temat sankcji karnych, konsekwencji, jakie mog¹ byæ wyci¹gniête wobec
agresywnego m³odego cz³owieka. Podczas spotkania z dzielnicowym warto porozma-
wiaæ o tym, czy patrole policji maj¹ miejsce w najbardziej niebezpiecznych rejonach,
co was niepokoi itd.

Równie¿ m³odzie¿ powinna spotkaæ siê z policjantem, psychologiem i porozma-
wiaæ na temat agresji, stresu. Trzeba dzieciom w ciekawej formie pokazywaæ skutki
niew³aœciwego zachowania, niebezpiecznych zabaw, np. za pomoc¹ filmów, spotkañ,
przedstawieñ. Najczêœciej o zorganizowanie takich zajêæ dba sama szko³a, ale rada
rodziców mo¿e siê w takie dzia³ania w³¹czyæ. Przecie¿ wœród rodziców równie¿ s¹
policjanci, psychologowie, pedagodzy czy osoby, które doœwiadczy³y w m³odoœci prze-
mocy i poradzi³y sobie z ni¹.

Rodzice mog¹ pomóc m³odym w zwalczaniu rozpieraj¹cej ich energii, nierzadko pro-
wadz¹cej do agresji, przez zorganizowanie wiêkszej iloœci aktywnych form spêdzania
czasu po lekcjach, wzbogacenie oferty zajêæ pozalekcyjnych. Mo¿na równie¿ pomóc
(finansowo i nie tylko) zorganizowaæ miejsce, w którym m³odzie¿ mo¿e siê spotkaæ po
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po³udniu (œwietlica, klub, kawiarenka internetowa). Ciekawym pomys³em jest zafundo-
wanie uczniom przez radê rodziców kursu udzielania pierwszej pomocy lub kursu sa-
moobrony. Byæ mo¿e w gronie rodziców znajd¹ siê fachowcy w tych dziedzinach?

Obecnie najczêstszym chyba pomys³em na ograniczenie agresji na terenie szko³y
jest wprowadzenie monitoringu. Rada rodziców mo¿e ufundowaæ potrzebny sprzêt
i po rozmowach z dzieæmi doradziæ dyrektorowi, gdzie kamery powinny siê pojawiæ.
Nie nale¿y jednak poprzestawaæ tylko na powieszeniu kamer! Czasem du¿o wiêcej
osi¹gniemy, dbaj¹c wspólnie z dyrektorem szko³y o odpowiednie zagospodarowanie
przestrzeni szkolnej. Zakamarki pod schodami, w¹skie, ciemne korytarze w piwnicz-
nych szatniach to miejsca sprzyjaj¹ce gromadzeniu siê szkolnych ³obuzów.

Oczywiœcie pole do popisu dla rodziców w ograniczaniu agresji jest te¿ przy okazji
imprez szkolnych. Nauczyciele nie s¹ w stanie podczas dyskoteki czy jarmarku byæ wszê-
dzie. Warto anga¿owaæ do dodatkowej opieki nad dzieæmi rodziców czy dziadków.

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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PROBLEMY FINANSOWE SZKO£Y

Ka¿dej szkole przyda³oby siê wiêcej pieniêdzy. Naprawdê du¿e œrodki potrzebne s¹
na przeprowadzenie remontów czy rozbudowy, wybudowanie boiska czy postawienie
nowego ogrodzenia. Zazwyczaj œrodki przekazane na ten cel przez miasto (gminê) s¹
zbyt ma³e albo czeka siê na nie latami. Rodzice te¿ raczej nie uzbieraj¹ ca³ej kwoty na
du¿y remont szko³y, ale mog¹ aktywnie szukaæ sponsorów, darczyñców oraz w³¹czyæ
siê do prac, aby zmniejszyæ kwotê potrzebn¹ na wynagrodzenia robotników. Jeszcze
wiêksze pole do popisu maj¹ rodzice w pokrywaniu mniejszych kosztów, np. wyposa-
¿enia dydaktycznego (mapy, globusy), sprzêtu (telewizor, rzutnik, kino domowe), ksi¹-
¿ek do szkolnej biblioteki. Takie wydatki warto uj¹æ w bud¿ecie rady oraz szukaæ na
ich pokrycie dodatkowych œrodków przez organizacjê akcji zarobkowych, rozmowy
ze sponsorami itd.

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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UBOGA OFERTA ZAJÊÆ POZALEKCYJNYCH

Nauczyciele zazwyczaj oferuj¹ swoim uczniom w ramach zajêæ pozalekcyjnych
dodatkow¹ okazjê do podszlifowania jêzyka lub rozwi¹zywania kolejnych zadañ. To
bardzo cenna inicjatywa, ale zazwyczaj nie o takich zajêciach marz¹ dzieci. Chcia³yby
pograæ w pi³kê, nauczyæ siê tañczyæ czy graæ na gitarze, poznaæ nowy program gra-
ficzny czy podyskutowaæ na temat jakiegoœ ciekawego filmu.

Dzieci powinny rozwijaæ swoje zainteresowania. Zapracowani rodzice nie zawsze
maj¹ czas, aby ich w tym wesprzeæ, albo œrodki, aby im op³aciæ profesjonalne zajêcia.

Warto popatrzeæ na ofertê zajêæ pozalekcyjnych pod tym k¹tem i zapytaæ dzieci,
czego w niej brakuje. Je¿eli jakaœ odpowiedŸ bêdzie siê czêsto powtarzaæ, mo¿e warto
zorganizowaæ dzieciom jedno czy dwa kó³ka zainteresowañ? Rada rodziców, o ile
posiada wystarczaj¹ce œrodki finansowe, mo¿e op³aciæ trenera czy animatora zajêæ
kulturalnych. Mo¿e te¿ poszukaæ kogoœ wœród rodziców, dziadków, starszych braci
i sióstr, kto na zasadzie wolontariatu poprowadzi takie zajêcia. Dobrym pomys³em jest
równie¿ poproszenie o pomoc dyrektora szko³y. Mo¿e wœród absolwentów szko³y jest
ktoœ, kto by³ wybitnym uczniem i chêtnie poduczy swoich m³odszych kolegów?

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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DU¯E ZUBO¯ENIE RODZIN

Dzieci przychodz¹ do szko³y bez œniadania. Nie maj¹ potrzebnych przyborów szkol-
nych, nie wyje¿d¿aj¹ na wycieczki szkolne, nie uczestnicz¹ w spotkaniach z aktorami
czy muzykami, którzy odwiedzaj¹ szko³ê, bo takie spotkanie kosztuje 3 z³. Dzieci,
którym w oczy zagl¹da bieda i ubóstwo. Zapewne rodzice tych dzieci nie uczestnicz¹
w spotkaniach i dzia³aniach rady rodziców. Wstydz¹ siê swojej sytuacji. Mo¿e te¿ byæ
inne wyt³umaczenie – bieda czêsto dotyka rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alko-
holowym. W zwi¹zku z tym, ¿e cz³onków rady problem biedy bezpoœrednio nie doty-
ka, istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e nie zostanie rozpoznany i rozwi¹zany. To jednak
nieprawda, ¿e bieda jednych dzieci nie wp³ywa na sytuacjê innych! Dziecku przecie¿
trudno wyt³umaczyæ, dlaczego kole¿anka z klasy nie ma kredek. Dlaczego z zazdro-
œci¹ albo agresj¹ odnosi siê do innych dzieci. Dlaczego nie jeŸdzi na wycieczki i nie
wie, co to MP3. Dlaczego zim¹ przychodzi do szko³y w tenisówkach i bez czapki.

Co rada mo¿e zrobiæ w takiej sytuacji? Oczywiœcie, najprostszym rozwi¹zaniem
jest skontaktowanie siê z pedagogiem szkolnym, który jest najlepiej zorientowany,
które dziecko jakiej pomocy potrzebuje. Mo¿na na rzecz biednych dzieci, wyposa¿e-
nia ich w niezbêdne artyku³y szkolne czy obiady w szkolnej sto³ówce przeznaczyæ
czêœæ œrodków finansowych rady rodziców. Mo¿na zorganizowaæ równie¿ dodatkow¹
zbiórkê pieniêdzy czy rzeczy na ten cel. Mo¿na, za zgod¹ wszystkich zainteresowa-
nych rodziców, trochê zawy¿yæ koszt wycieczki czy wyprawy do kina tak, aby z ca³o-
œci zebranych œrodków pokryæ równie¿ wyjazd jednego dziecka z biednej rodziny.
Czy mo¿na zrobiæ coœ jeszcze?

Je¿eli kole¿anka czy kolega naszego dziecka pochodzi z rodziny biednej, ale po-
rz¹dnej, mo¿e ktoœ z rady rodziców mo¿e pomóc rodzicom tego dziecka w zdobyciu
dodatkowej pracy?

Oczywiœcie nie nale¿y te¿ w takiej sytuacji oczekiwaæ wp³aty na konto rady rodzi-
ców. Wielu ludziom dotkniêtym ubóstwem bardzo przeszkadza to, ¿e nie mog¹ pokryæ
wszystkich szkolnych op³at. Dobrym rozwi¹zaniem w takiej sytuacji jest zapropono-
wanie odpracowania „swojej sk³adki” przez sprz¹tanie sali po dyskotece, pielenie szkol-
nego ogrodu botanicznego, szycie firanek itd.

Je¿eli problem biedy wystêpuje w szkole doœæ czêsto, pedagog szkolny i wycho-
wawca najczêœciej organizuje dla wszystkich uczniów specjalne lekcje wychowaw-
cze, pozwalaj¹ce zrozumieæ dzieciom zjawisko ubóstwa i unikn¹æ nieprzyjemnych
sytuacji i komentarzy w gronie dzieci. Je¿eli nie pomyœl¹ o tym nauczyciele – to rada
rodziców mo¿e byæ inicjatorem takich warsztatów!
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WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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Z£E NAWYKI ¯YWIENIOWE DZIECI

Dzieci od¿ywiaj¹ siê niew³aœciwie. Czêsto przychodz¹ do szko³y bez œniadania,
a za kieszonkowe kupuj¹ s³odkie, gazowane napoje, batoniki i chipsy. Konkuruj¹ miê-
dzy sob¹ w tym, kto ma w szkole wiêcej ulubionych s³odyczy czy modnych napoi
energetycznych. Wyœmiewaj¹ te dzieci, które wyci¹gaj¹ podczas przerwy domowe
kanapki. Szko³a zapewnia uczniom mleko w kartonikach w atrakcyjnej cenie. Wiêk-
szoœæ rodziców op³aca dzieciom ten napój, niestety dzieci wyrzucaj¹ pe³ne kartoniki,
rzucaj¹ siê nimi, nie szanuj¹ jedzenia.

Podczas wycieczki szkolnej najwa¿niejszym punktem programu jest wizyta w re-
stauracji McDonald's. Sklepik szkolny te¿ sprzedaje s³odycze i niezdrowe napoje, po-
niewa¿ dzieci i rodzice (!) nie ¿yczyli sobie w tym zakresie zmian proponowanych
przez szkoln¹ intendentkê.

Trudno zwalczyæ takie z³e nawyki ¿ywieniowe, poniewa¿, niestety, s¹ to z³e nawyki
ca³ych rodzin. W dodatku reklamy telewizyjne przekonuj¹ nas raz po raz, ¿e matka
kochaj¹ca i dbaj¹ca o dziecko kupuje mu cukierki z witaminami i batonik, który po-
maga wzmacniaæ koœci. A jednak problem jest wa¿ny i trzeba siê z nim zmierzyæ. Jak?

Zdecydowanie trzeba zacz¹æ od edukowania rodziców, bo to oni decyduj¹ o tym, co
dziecko przynosi do szko³y i co samo kupuje, oni powinni te¿ nauczyæ dzieci szacunku
do jedzenia.

Warto zorganizowaæ dla rodziców cykl warsztatów i spotkañ na temat zdrowego
stylu ¿ycia, w tym równie¿ zdrowego od¿ywiania. Tylko jak zachêciæ ich do udzia³u
w takich spotkaniach? Byæ mo¿e dobrym pomys³em jest zorganizowanie podczas fe-
stynu szklonego, na który i tak wiêkszoœæ rodziców zagl¹da, zdrowego poczêstunku?
Zielone herbaty w kawiarence, ciasta pieczone z pe³noziarnistej m¹ki i miodu, w³a-
snorêcznie upieczony chleb powinny przyci¹gn¹æ wielu zaciekawionych rodziców.
Sprzedaj¹c czy czêstuj¹c ich mo¿na od razu zapowiedzieæ, ¿e ka¿dy, kto chce upiec
w³asny chleb, mo¿e siê tego nauczyæ na warsztatach w takim a takim dniu. Byæ mo¿e
wœród rodziców naszych uczniów jest jakaœ dietetyczka, lekarz, ktoœ, kogo pasj¹ jest
zdrowe od¿ywianie? Spotkajcie siê, nawet je¿eli zainteresowanych z pocz¹tku bêdzie
niewielu. Od czegoœ trzeba przecie¿ zacz¹æ.

Zdecydowanie trzeba równie¿ kszta³towaæ u dzieci zdrowe nawyki. Dla nich rów-
nie¿ rada rodziców mo¿e zorganizowaæ warsztaty czy konkurs miêdzy klasami na naj-
zdrowsze, najpiêkniejsze kanapki na szkolnym pikniku. No i decydowanie trzeba zmie-
niæ asortyment szkolnego sklepiku! Owoce, sa³atki, soki, kanapki powinny siê w nim
znaleŸæ jak najszybciej!
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WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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NIEW£AŒCIWE TRAKTOWANIE UCZNIÓW PRZEZ NAUCZYCIELA

Rada mo¿e spotkaæ siê równie¿ z takim problemem. Na ca³ym osiedlu kr¹¿y plotka,
¿e pani od jêzyka polskiego ubli¿a uczniom, obra¿a ich, wyœmiewa. Dzieci skar¿¹ siê
rodzicom albo nie, bo boj¹ siê, ¿e interwencja tylko pogorszy sytuacjê. Rodzic nie wie,
czy mo¿e zaufaæ wersji swojego dziecka, czy nie ma w niej przejaskrawieñ i upiêk-
szeñ. A nawet jeœli wierzy bezgranicznie w przedstawian¹ historiê, nie wie, jak zare-
agowaæ, aby nie zaszkodziæ dziecku.

Je¿eli taki problem pojawi siê podczas spotkania rodziców, nie bagatelizujmy go!
Po pierwsze – rodzice musz¹ mieæ poczucie, ¿e nic, co zostanie powiedziane podczas
spotkania, nie wyjdzie poza grono rady rodziców. W innym przypadku ju¿ nigdy nie
otworz¹ siê ze swoimi problemami w gronie innych rodziców. Po drugie – nie nale¿y
pozwoliæ rz¹dziæ emocjom. Trzeba pos³uchaæ dok³adnie, co rodzice maj¹ do powie-
dzenia, i zastanowiæ siê, czy z jakiegoœ powodu wersja przedstawiana przez dzieci
mo¿e nie byæ prawdziwa. Znamy przecie¿ przypadki, kiedy uczniowie wobec nielu-
bianego czy wymagaj¹cego nauczyciela uknuli okrutn¹ intrygê. Kiedy jednak uzna-
my, ¿e opowieœæ brzmi wiarygodnie, ¿e wiele dzieci, niezale¿nie od siebie, opowiada
w domu to samo, trzeba zareagowaæ. Jak?

Pierwszy krok to rozmowa z dyrektorem szko³y. Rozmowê powinna przeprowadziæ
osoba, która nie jest bezpoœrednio zaanga¿owana w sprawê, najlepiej taka, której dziec-
ko nie jest uczniem nauczyciela, o którym bêdziemy rozmawiaæ. Trzeba podkreœlaæ na
ka¿dym kroku, ¿e wystêpujemy w imieniu innych rodziców, ¿e sprawa zosta³a omó-
wiona podczas spotkania rady rodziców i postanowiliœcie uwierzyæ dzieciom, ponie-
wa¿ wiele z nich mówi to samo. Prosicie dyrektora szko³y o zwrócenie uwagi nauczy-
cielowi i poinformowanie rodziców na nastêpnym spotkaniu rady, jakie kroki zosta³y
podjête. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dyrektor nie da wiary s³owom rodziców i nie bêdzie
mia³ zamiaru poczyniæ w tej sprawie ¿adnych kroków. W tym wypadku nie pozostaje
nic innego, jak wystosowanie oficjalnego pisma rady do dyrektora szko³y.

Miejmy jednak nadziejê, ¿e takie dzia³ania bêd¹ niepotrzebne i rozmowa z dyrekto-
rem uzdrowi sytuacjê. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w skrajnie trudnych przypadkach
rodzice maj¹ prawo poskar¿yæ siê na piœmie do kuratora oœwiaty lub, w przypadku
podejrzenia bicia dzieci, znêcania siê nad nimi, molestowania, nawet z³o¿yæ doniesie-
nie do prokuratury.
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WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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NIEADEKWATNA DO POTRZEB I MO¯LIWOŒCI UCZNIÓW
OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH

W szkole coraz mniej jest typowo klasowych wycieczek, tzn. takich, w których bierze
udzia³ ca³a klasa. Szko³a proponuje uczniom wiele atrakcyjnych wyjazdów, ale najczê-
œciej bardzo drogich. W konsekwencji na wycieczki je¿d¿¹ tylko dzieci z zamo¿nych
rodzin, w grupie ³¹czonej z kilku klas. Wychowawcy nie podejmuj¹ dzia³añ, aby zmie-
niæ tak¹ sytuacjê albo nie potrafi¹ jej zmieniæ. Rodzice kilka razy w roku staj¹ przed
trudn¹ decyzj¹ – czy wys³aæ dziecko na wycieczkê o bardzo ciekawym programie, ale
wysokich kosztach. Sta³o siê norm¹ organizowanie wycieczek w bardzo luksusowych
warunkach bytowych i za poœrednictwem biur podró¿y czy firm wycieczkowych. A to
wszystko powoduje dodatkowe koszty. Z kolei nauczyciele coraz bardziej niechêtnie
sami organizuj¹ wycieczki – to du¿a odpowiedzialnoœæ i dodatkowa praca, za któr¹ s¹
s³abo wynagradzani. Nauczyciele i rodzice nie dostrzegaj¹ mo¿liwoœci i walorów wy-
chowawczych, poznawczych, integracyjnych wycieczki typowo klasowej.

A przecie¿ nie da siê przeceniæ znaczenia wycieczki, na któr¹ jedzie ca³a klasa. Nie
musi byæ koniecznie w bardzo atrakcyjnym miejscu, wystarczy las czy góry. Nie musi
gwarantowaæ pokoi z ³azienkami i telewizorami – ka¿de dziecko ma to w domu i na-
prawdê przez trzy dni mo¿e pobyæ w innych warunkach. Autokar nie musi podwoziæ
dzieci (zw³aszcza starszych) pod sam pensjonat, w dalszym ci¹gu dosyæ tanio mo¿na
dojechaæ prawie wszêdzie poci¹giem.

Wa¿ne, aby by³a to wycieczka klasy, nie zbieraniny z ró¿nych klas. Wa¿ne, aby
uczniowie i ich wychowawca pobyli ze sob¹ przez dwa, trzy dni zupe³nie w innych
warunkach, w innych relacjach ni¿ te szkolne. Wa¿ne, aby coœ razem prze¿yli, umoc-
nili wiêzi, zbudowali przyjaŸnie. Nawet je¿eli organizacja takiej wycieczki to du¿e
wyzwanie wychowawcze dla nauczyciela – warto, bo potem problemów wychowaw-
czych i tych zwi¹zanych z integracj¹, z¿yciem klasy bêdzie znacznie mniej. Rodzicom
równie¿ powinno zale¿eæ na tym, aby wycieczka, w której bierze udzia³ ich dziecko,
nie tylko obejmowa³a swym programem wizytê w kilku muzeach, aquaparku i pizze-
rii, ale przede wszystkim, aby postawi³a ich dziecko w nietypowej sytuacji wymagaj¹-
cej odpowiedzialnoœci, samodzielnoœci i wspó³dzia³ania w grupie.

Czy rada rodziców mo¿e coœ zrobiæ, aby takie w³aœnie wycieczki, typowo klasowe,
niedrogie by³y organizowane w waszej szkole?

Po pierwsze nale¿y o tym rozmawiaæ, aby i pozostali rodzice przypomnieli sobie, ¿e
standard pokoju podczas wycieczki nie jest najwa¿niejszy. Mo¿na te¿ w sprawie wy-
cieczek klasowych, ich oferty i cen zorganizowaæ wspólne spotkanie rady rodziców
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i wychowawców klas. Jednak najwa¿niejsz¹ pomoc¹, jakiej mo¿ecie jako rodzice udzie-
liæ, jest pomoc rodziców-fachowców. Ktoœ z rodziców prowadzi firmê transportow¹
i mo¿e taniej przewieŸæ dzieci, ktoœ inny ma ukoñczony kurs kierowników wycieczek
szkolnych lub jest zapalonym instruktorem harcerskim i chêtnie pojedzie jako opie-
kun na wycieczkê. W gronie rodziców mo¿na znaleŸæ przewodników górskich, ster-
ników jachtowych, instruktorów wspinaczki ska³kowej itd. WyobraŸmy sobie, jak¹
atrakcyjn¹ wycieczkê mogliby za darmo, jedynie za cenê wynajêcia czy zabezpie-
czenia niezbêdnego sprzêtu, przygotowaæ! Rodzice mog¹ równie¿ zorganizowaæ
w szkole wypo¿yczalniê sprzêtu turystycznego (plecaki, œpiwory, maty itd.), aby kosz-
ty wycieczek zdecydowanie obni¿yæ. Mog¹ te¿ pozyskaæ sponsora takiego sprzêtu.
Znam przypadek, kiedy rada rodziców zorganizowa³a w Beskidach rajd dla wszyst-
kich uczniów. Op³aci³a transport dzieci, zapewni³a ze swojego grona przewodni-
ków, opracowa³a konkurencje na trasie prowadzone przez rodziców (mama pielê-
gniarka, ojciec fotograf, ojciec – instruktor wspinaczki ska³kowej i krewny jednego
z uczniów – leœniczy), przygotowa³a ciep³y posi³ek na mecie i nagrody dla zwyciêz-
ców. A wiêc mo¿na!

WA¯NE

Zastanów siê, czy w Twojej szkole wystêpuje taki problem?

Jak go rozwi¹zujecie?

Co jeszcze mo¿ecie zrobiæ?
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SPOSOBY AKTYWIZOWANIA RODZICÓW
DO DZIA£AÑ W SZKOLE

Ze wzglêdu na fakt, ¿e najczêœciej dostrzeganym przez rodziców problemem w pol-
skiej szkole jest ma³e zaanga¿owanie innych rodziców w ¿ycie szko³y, rozpatrzmy go
szerzej.

MA£A AKTYWNOŒÆ RODZICÓW, S£ABE ZAANGA¯OWANIE
W ¯YCIE SZKO£Y

Rodzice niechêtnie pojawiaj¹ siê w szkole, nawet gdy ich pociecha nie przysparza
problemów. Dlaczego tak siê dzieje? Przyczyn mo¿na szukaæ zarówno we w³asnych
z³ych wspomnieniach z czasów szkolnych, jak równie¿ w braku czasu zapracowanych
doros³ych czy tendencji spo³ecznej polegaj¹cej na znikomym anga¿owaniu siê ludzi
w ¿ycie spo³eczne. I pewnie te trzy powody s¹ najczêstszym wyt³umaczeniem tego, ¿e
nawet jeœli rodzic pojawia siê na wywiadówce, nie anga¿uje siê w rozmowê, nie pod-
nosi ¿adnego tematu, siedzi spiêty i tylko czeka, aby jak najszybciej czmychn¹æ ze
szkolnej ³awy. Nie daje siê wybraæ ani do „trójki klasowej”, ani do upieczenia ciasta
na kiermasz, nie zg³asza siê do pomocy przy organizacji wycieczki szkolnej czy balu.
Ale bywaj¹ te¿ inne przyczyny takiej sytuacji. Czasem rodzice nie wierz¹ w swój
realny wp³yw na ¿ycie szko³y, dyrektor szko³y lub nauczyciele s¹ niechêtnie nastawie-
ni do wspó³pracy z rodzicami i nie stwarzaj¹ rodzicom warunków do autentycznego
uczestnictwa w ¿yciu szko³y. Przep³yw informacji pomiêdzy gronem pedagogicznym,
dyrektorem szko³y i rodzicami jest s³aby, rodzice nie wiedz¹, w jaki sposób i w co
dok³adnie mogliby siê w³¹czyæ. Istnieje jeszcze inna grupa powodów – czêœæ rodzi-
ców wstydzi siê swojej sytuacji, biedy, s³abych mo¿liwoœci umys³owych swojego dziec-
ka czy problemów wychowawczych, jakie ono sprawia. Nie chc¹ o tym rozmawiaæ na
forum klasy, nie chc¹ siê t³umaczyæ, dlaczego znowu nie wp³acaj¹ sk³adki czy nie
wysy³aj¹ dziecka na wycieczkê. Na drugim biegunie s¹ z kolei rodzice wykszta³ceni
lub/i bogaci, których dzieci nie sprawiaj¹ ¿adnych problemów i odnosz¹ sukces za
sukcesem. Ci nie przychodz¹ na wywiadówki czasem dlatego, ¿e nie widz¹ powodu,
¿eby wys³uchiwaæ o problemach i trudnoœciach, które ich nie dotycz¹. W tej grupie
czêsto s¹ rodzice–nauczyciele. Nie pojawiaj¹ siê na zebraniach, bo pracuj¹c w tej sa-
mej szkole s¹ na bie¿¹co informowani o postêpach swojego dziecka, a nie dostrzegaj¹
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(o zgrozo!) innych wartoœci p³yn¹cych ze wspólnej rozmowy wszystkich rodziców
z jednej klasy.

Zaanga¿owanie rodziców w ¿ycie szko³y generalnie spada wraz z wiekiem dziecka
– do szko³y podstawowej, chocia¿by ze wzglêdu na obowi¹zek odprowadzania dzieci,
rodzic zagl¹da niemal codziennie. Je¿eli gimnazjum jest niedaleko, równie¿ istnieje
szansa, ¿e mama czy tata bêd¹ zainteresowani tym, dlaczego szko³a nie ma wstawio-
nych nowych okien czy dlaczego uczniowie na przerwach krêc¹ siê po osiedlowych
sklepach. A w szkole ponadgimnazjalnej, która czêsto jest w innym mieœcie, rodzic
bywa naprawdê rzadko, na chwilê. Zreszt¹ uczniowie te¿, im starsi, tym mniej s¹ za-
chwyceni tym, ¿e rodzice anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y i odbieraj¹ to jako inwigilacjê
w ich ¿ycie.

¯eby rozwi¹zaæ problem i bardziej zaanga¿owaæ rodziców w ¿ycie klasy lub szko³y,
trzeba najpierw zdiagnozowaæ, która z przyczyn s³abego anga¿owania siê ma miejsce
w waszej szkole. W zale¿noœci od odpowiedzi, sposoby rozwi¹zania problemu bêd¹
bowiem ró¿ne.

W czym tkwi problem?
· Rodzice nie maj¹ czasu na udzielanie siê w szkole.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· Trzeba zacz¹æ pracê od tych kilku, którzy s¹ chêtni, nie czekaæ, a¿ reszta siê

w³¹czy, bo to mo¿e potrwaæ.
· Informuj¹c rodziców o tym, co robicie, nale¿y bardzo konkretnie nazywaæ po-

trzeby i szacowaæ czas, jaki trzeba poœwiêciæ, np.:
1. Potrzebne s¹ dwie osoby, które w dniu 13 stycznia w godzinach od 17.00 do

19.00 pomog¹ nauczycielkom w zapewnieniu bezpieczeñstwa podczas balu
przebierañców. Chêtnych prosimy o zg³oszenie siê do pani WoŸniak, tel. 515
155 155.

2. Potrzebna jest pomoc w uszyciu spódniczek dla szkolnego chóru. Spódniczek
o bardzo prostym kroju potrzebnych jest 30 sztuk, musz¹ byæ gotowe za mie-
si¹c. Wszystkie panie, które mog¹ uszyæ chocia¿ kilka spódniczek prosimy
o zg³oszenie siê do pani Kowal, tel. 515 155 155.

· Mo¿na zorganizowaæ rodzicielski bank czasu, który polega na tym, ¿e tyle cza-
su, ile ty poœwiêcisz innym uczniom, np. maluj¹c ich salê, ucz¹c kogoœ chemii
czy plewi¹c szkolny ogródek, ktoœ inny poœwiêci twojemu dziecku ucz¹c go
bezp³atnie gry na gitarze czy konwersuj¹c w obcym jêzyku. Rodzice, którzy
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maj¹ bardzo ma³o czasu na cokolwiek, mog¹ nagle znaleŸæ godzinkê, je¿eli widz¹
w tym korzyœæ dla swojego dziecka.

· Warto wykorzystywaæ internet i sms-y do kontaktów z rodzicami, to du¿o mniej
czasoch³onne formy komunikacji ni¿ spotkania.

W czym tkwi problem?
· Rodzice nie anga¿uj¹ siê w wychowanie w³asnego dziecka.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· No có¿, to wyzwanie raczej przekracza kompetencje i mo¿liwoœci rady rodzi-

ców. Rodzice, którzy zaniedbuj¹ swoje dziecko do tego stopnia, ¿e nie dbaj¹
o jego wykarmienie, ubranie, wychowanie, edukacjê, raczej nie bêd¹ partnerem
do wspó³pracy w szkole. Zdarza siê jednak czasem, ¿e rodzic, zagro¿ony np.
odebraniem czy ograniczeniem mu praw rodzicielskich, nagle uaktywnia siê (zwy-
kle na chwilê), aby zdobyæ pozytywn¹ opiniê szko³y swojego dziecka. Wykorzy-
stajcie ten moment! Zawsze przecie¿ jest coœ do odmalowania, upieczenia czy
wyremontowania w szkole.

W czym tkwi problem?
· Rodzice nie wierz¹ w swój realny wp³yw na ¿ycie szko³y.
· (lub) Rodzicom nie stworzono warunków do autentycznego uczestnictwa w ¿yciu

szko³y.
· (lub) Szko³a przejawia niewielk¹ inicjatywê wobec rodziców, niechêtny do pra-

cy z rodzicami jest dyrektor lub nauczyciel.
· (lub) Przep³yw informacji pomiêdzy gronem pedagogicznym, dyrektorem szko-

³y i rodzicami jest s³aby.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
Czasem niestety jest tak, ¿e dyrektor szko³y tylko z pozoru liczy siê ze zdaniem
rodziców, prosi o kolejne opinie, ale od pocz¹tku wie, co postanowi. W takiej sytu-
acji przede wszystkim nale¿y:
· porozmawiaæ z dyrektorem, byæ mo¿e nie zdaje sobie sprawy, jak jest odbierane

jego postêpowanie,
· zorganizowaæ spotkanie rodziców i zaprezentowaæ na nim kompetencje rady

rodziców, podyskutowaæ we w³asnym gronie (bez udzia³u pracowników szko-
³y), jak wzmocniæ wp³yw rodziców na ¿ycie szko³y i autonomiê rady rodziców,
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· zadbaæ o to, aby wszystkie dokumenty przedstawiane do konsultacji by³y do-
stêpne dla rodziców na kilka tygodni przed spotkaniem, terminy spotkañ by³y
znane na ca³y rok z góry, a uwagi, spostrze¿enia i pomys³y rodziców by³y proto-
ko³owane,

· zacz¹æ od jakiegoœ ma³ego sukcesu rady rodziców, skupiæ siê na czymœ, co mo¿-
na szybko za³atwiæ i ci¹gle potem podkreœlaæ, ¿e to sukces rodziców,

· zaproponowaæ dyrektorowi szko³y wspólne spotkanie zarz¹du rady rodziców
z gronem pedagogicznym, w celu usprawnienia wspó³pracy miêdzy szko³¹ i ro-
dzicami,

· uruchomiæ stronê internetow¹ rady, z w³asnym forum, dokumentami, informa-
cjami, poradami,

· wydawaæ cyklicznie gazetkê dla rodziców.

W czym tkwi problem?
· Istnieje du¿e zró¿nicowanie œrodowiskowe, ekonomiczne, kulturowe, religijne

wœród rodziców. Rodzice nie chc¹ siê spotykaæ i wspó³pracowaæ z innymi rodzi-
cami.

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· Taki problem najlepiej rozwi¹zaæ przez wiêksze zintegrowanie rodziców, wtedy

wzajemne obiekcje powinny znikn¹æ. Zabawa andrzejkowa czy rajd ca³ych ro-
dzin mog¹ u³atwiæ póŸniejsze kontakty. Najwiêkszym wyzwaniem jest zapewne
to, aby rodzice wziêli udzia³ w tej pierwszej wspólnej imprezie. Kluczem do
tego s¹ dzieci. Je¿eli zorganizujecie w szkole dzieñ otwarty dla ca³ych rodzin,
z wystêpami dzieci, konkursami dla rodziców, poczêstunkiem itd., same dzieci
zadbaj¹ o to, aby ich rodzice te¿ siê pojawili.

· Je¿eli antagonizmy wœród rodziców s¹ wiêksze, pozostaje praca w grupach za-
daniowych. Niech ka¿dy zajmuje siê tym, na czym siê zna, i dzia³a z tymi, któ-
rych lubi. Mog¹ powstaæ na przyk³ad zespo³y: ds. pozyskiwania œrodków, re-
montów i upiêkszania szko³y, bezpieczeñstwa, zdrowego ¿ywienia czy szkolny
klub turystyczny. Wa¿ne, aby nie straciæ potencja³u ¿adnego z chêtnych rodzi-
ców!

W czym tkwi problem?
· Choroba w rodzinie powoduje, ¿e o niczym innym siê nie myœli, na nic innego

nie ma czasu.
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Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· W takiej sytuacji trudno oczekiwaæ, ¿e rodzice w³¹cz¹ siê w ¿ycie szko³y, chyba

¿e w³aœnie w ramach odreagowania zaproponujemy im udzia³ w jakimœ przed-
siêwziêciu. Ale nie nale¿y naciskaæ, w przypadku choroby kogoœ bliskiego ma³o
kto ma ochotê na udzielanie siê spo³eczne.

W czym tkwi problem?
· Niekorzystna lokalizacja szko³y (rodzice nie przychodz¹ do szko³y – nie jest im

„po drodze”, znajduje siê w niebezpiecznej okolicy i popo³udniami rodzice nie-
chêtnie tam zagl¹daj¹).

Jak go rozwi¹zaæ? Na co zwróciæ uwagê? O czym pamiêtaæ?
· Rada nie przeniesie szko³y w inne miejsce, ale mo¿e spowodowaæ, aby sta³a siê

ona rodzicom bardziej „po drodze” dziêki temu, ¿e w budynku szko³y zaczn¹
odbywaæ siê kursy prawa jazdy, jêzyka angielskiego dla doros³ych, aerobik dla
mam, pi³ka no¿na dla ojców itd. Przyci¹gaj¹c rodziców w ró¿nych sprawach do
szko³y spowodujemy, ¿e przy okazji przeczytaj¹ œcienn¹ gazetkê dla rodziców,
zobacz¹ zaproszenie do pomocy i poznaj¹ innych rodziców, którzy ju¿ siê w ¿y-
cie szko³y anga¿uj¹.

I jeszcze kilka ciekawych, uniwersalnych pomys³ów na zwiêkszenie zaanga¿owa-
nia rodziców w ¿ycie szko³y bez wzglêdu na przyczynê tego stanu:

· Zamiast wywiadówki – spotkanie rodziców. Wywiadówki w takiej formie, w ja-
kiej najczêœciej siê odbywaj¹, nie sprzyjaj¹ integracji i zaanga¿owaniu rodzi-
ców. Ka¿dy dostaje wykaz ocen swojej pociechy, wychowawca przez kilka mi-
nut podaje ogólne informacje, skarbnik klasowy przypomina o sk³adkach (w tym
momencie wszyscy wbijaj¹ oczy w ziemiê), wychowawca prosi o pomoc w zor-
ganizowaniu stoiska klasy na kiermasz szkolny (oczy nadal utkwione w ziemiê)
i… do widzenia. I choæ to zaskakuj¹ce, wychowawca czêsto sam nie zauwa¿a,
¿e taka forma spotkania nie jest najlepsza. Rodzice z rady rodziców mog¹ sami
zaproponowaæ wychowawcy, aby zmieniæ charakter spotkania, inaczej ustawiæ
sto³y (tak, by wszyscy mogli siê widzieæ), zaparzyæ kawê, upiec ciasto. Przecie¿
po krótkiej informacji wychowawcy klasy rodzice mog¹ porozmawiaæ wspólnie
na wiele ró¿nych tematów, pochwaliæ siê, jak sobie ktoœ poradzi³ z problemem,
umówiæ siê na wspólne odprowadzanie dzieci do szko³y itd. Trzeba tylko stwo-
rzyæ warunki do rozmowy. Czasem po 6 latach chodzenia na wywiadówki nadal
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nie wiemy, jak wygl¹daj¹ rodzice z „naszej klasy” czy jak siê nazywaj¹, bo sie-
dzimy jeden za drugim, po³owa ludzi nie przychodzi w ogóle, nikt nikogo nie
przedstawia. Czas to zmieniæ! Przecie¿ warto poznaæ lepiej rodziców kole¿anek
i kolegów naszego dziecka.

· Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest podkreœlanie rangi rady rodziców i wspieranie tych,
którzy zostali do niej (nie zawsze zupe³nie dobrowolnie) wybrani. Zadbajcie
o to, aby spotkania rady by³y bardzo dobrze przygotowane, ciekawe i potrzebne.
Dobrze by by³o, aby cz³onkowie rady otrzymywali wydrukowane dokumenty
i inne materia³y, które pomog¹ im z kolei zaprezentowaæ temat na spotkaniu
klasowym. Je¿eli ktoœ z cz³onków rady nie radzi sobie w pracy z rodzicami w swo-
jej klasie, trzeba siê tym zainteresowaæ, pomóc mu, doradziæ, w innym przypadku
na pewno za rok ju¿ nawet ten rodzic nie da siê wybraæ! Najczêœciej jednak wygl¹-
da to mniej wiêcej tak: W rankingu wp³acania sk³adki najs³abiej wypad³a klasa
IIIc. Czy jest na sali rodzic z tej klasy? No... proszê pana, proszê siê wzi¹æ do
roboty!

· Mo¿na te¿ potraktowaæ rodziców, którzy sami z siebie nie anga¿uj¹ siê w ¿ycie
szko³y, jako ekspertów. Chcemy wprowadziæ zmiany w regulaminie rady? Po-
proœmy o pomoc prawnika, który ma syna w 6a. Opracowujemy cykl zajêæ poza-
lekcyjnych dla uczniów prowadzonych przez rodziców? Pamiêtajmy, ¿e jedna
z mam z 3b jest kosmetyczk¹, a tata z 4a jest pasjonatem fotografii. Mo¿e sami
siê nie zg³osili do pomocy, ale du¿o trudniej bêdzie im odmówiæ, je¿eli zg³osi siê
do nich cz³onek rady rodziców (najlepiej jeszcze z poparciem dyrektora) z proœb¹
o poœwiêcenie konkretnych dwóch godzin dla szko³y!

· Trzeba zrobiæ wszystko, aby przyci¹gn¹æ rodziców do szko³y. Tak jak wspo-
mnieliœmy ju¿ wczeœniej, szko³a mo¿e staæ siê miejscem rozwoju pasji rodzi-
ców! To tu mog¹ spotkaæ siê w kole bryd¿owym, kole zdrowego gotowania,
pograæ w pi³kê czy nauczyæ siê jêzyka angielskiego. A siedz¹c w szkolnej ³awie
czy biegaj¹c po sali gimnastycznej, szybciej dostrzeg¹, ¿e przyda³oby siê malo-
wanie, nowy sprzêt czy krzes³a.

· Bardzo cennym pomys³em jest organizowanie festynów szkolnych czy dni otwar-
tych szko³y zamiast popo³udniami – w jedn¹ z sobót, kiedy szko³a odpracowuje
dzieñ wolny. Najczêœciej rodzice w tym dniu nie pracuj¹ i mog¹ spêdziæ przed-
po³udnie w szkole. Trzeba tylko pamiêtaæ o tym, aby program by³ tak skonstru-
owany, aby ka¿dy rodzic, nie tylko rodzic prymusa, by³ dumny z osi¹gniêæ i ta-
lentów swojej pociechy oraz by panowa³a mi³a i przyjacielska atmosfera. Mo¿na
wykorzystaæ taki dzieñ do zorganizowania krótkiego walnego spotkania rodzi-
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ców, np. w czasie, kiedy dzieci bêd¹ siê przygotowywaæ do wystêpów, i zapre-
zentowaæ wtedy dzia³ania i potrzeby rady rodziców.

· Innym sprytnym pomys³em jest sk³adanie rodzicom pisemnie ¿yczeñ od rady
rodziców, np. z okazji œwi¹t, z jednoczesnym za³¹czeniem listy zadañ, których
rodzice mogliby siê dobrowolnie podj¹æ oraz informacj¹, na co w tym roku rada
planuje wydaæ pieni¹dze. Je¿eli rodzic znajdzie na liœcie zadañ coœ, co umie
i lubi robiæ (np. haftowanie sztandaru szko³y), albo informacjê, ¿e za jego 10 z³
urz¹dzicie profesjonaln¹ salê multimedialn¹, mo¿na liczyæ na pozytywn¹ reak-
cjê.

· Wiele szkó³, w których rodzice s¹ bardzo zaanga¿owani i aktywni, swój sukces
upatruje we… wspólnym imprezowaniu. Zw³aszcza w ma³ych miejscowoœciach
i wsiach to szko³a jest g³ównym centrum kulturalnym, to tu odbywaj¹ siê bale
karnawa³owe, koncerty, przedstawienia i spotkania z ciekawymi ludŸmi. Rodzi-
ce, którzy w ci¹gu roku kilka razy bawili siê na Andrzejkach, Sylwestrze czy
musicalu, chêtniej bêd¹ ze sob¹ rozmawiaæ i, co najwa¿niejsze, dzia³aæ. Czêsto
takie przedsiêwziêcia s¹ adresowane jednoczeœnie dla rodziców i dla nauczycie-
li. To bardzo cenna inicjatywa!

WA¯NE

Nie pozwól, aby pomys³y, które przysz³y Ci do g³owy podczas czytania
tego rozdzia³u, ulecia³y! Zapisz poni¿ej te propozycje, usprawnienia
w pracy Twojej rady rodziców, które warto wprowadziæ w³aœciwie od
rêki.
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WSPÓ£PRACA Z SAMORZ¥DEM UCZNIOWSKIM

Jednym z obowi¹zków rady rodziców jest wspó³praca z samorz¹dem uczniowskim.
Bardzo czêsto to zadanie pozostaje martwym zapisem a samorz¹d szkolny nawet nie
wie, ¿e w szkole dzia³a taki organ, jak rada rodziców.

O ile w szkole podstawowej wspó³praca z samorz¹dem, ze wzglêdu na jego ma³¹
samodzielnoœæ i zazwyczaj niedu¿e kompetencje, bêdzie niewielka, to ju¿ na etapie
gimnazjum czy szko³y ponadgimnazjalnej naprawdê mo¿ecie razem zrobiæ coœ wa¿-
nego i potrzebnego. Jak siê zabraæ do takiej wspó³pracy? Oczywiœcie od poznania siê.
Mo¿na zaprosiæ zarz¹d samorz¹du szkolnego na spotkanie zarz¹du rady rodziców,
przedstawiæ uczniom siebie i kompetencje rady rodziców, pozwoliæ, aby uczniowie
równie¿ zaprezentowali, czym siê zajmuj¹, jakie maj¹ potrzeby i plany. Mo¿e zdarzyæ
siê, ¿e podczas takiego pierwszego kontaktu uczniowie nie bêd¹ mieli ¿adnych po-
trzeb, próœb w stosunku do rady rodziców. Mog¹ byæ przecie¿ zaskoczeni tak¹ mo¿li-
woœci¹ i potrzebowaæ czasu do namys³u. Wa¿ne wiêc, aby na tym pierwszym spotka-
niu ustaliæ, w jaki sposób bêdziecie siê kontaktowaæ na przysz³oœæ, wymieniæ siê
numerami telefonów czy adresami mailowymi. I zapewniæ m³odych, ¿e zawsze chêt-
nie wys³uchacie ich pomys³ów.

Bardzo wa¿na jest atmosfera, jaka bêdzie panowaæ podczas spotkania. M³odzi lu-
dzie maj¹ doœæ traktowania z góry, przepytywania, krytykowania czy wyœmiewania
szalonych pomys³ów. Pamiêtajcie o tym, aby traktowaæ ich po partnersku, a w przy-
padku pomys³ów sprawiaj¹cych wra¿enie nierealnych spróbowaæ wydobyæ z nich to,
co jest cenne, ciekawe i najwa¿niejsze. M³odzi ludzie chc¹ byæ samodzielni, chc¹
udowodniæ doros³ym, ¿e potrafi¹ sami zrobiæ coœ fajnego. Najczêœciej wiedz¹, co chc¹
robiæ, rzadziej, jak to zrobiæ i za co. Rada rodziców mo¿e w takiej sytuacji znacznie
pomóc, pamiêtaæ jednak musicie, aby tylko wspieraæ samorz¹d w jego dzia³aniach,
a nie przejmowaæ pomys³y (bo zrobicie to przecie¿ lepiej, szybciej, profesjonalnie).
Trzeba przecie¿ stwarzaæ dzieciom okazje, aby mog³y siê sprawdziæ w realizacji cze-
goœ, nawet jeœli wiemy, ¿e my zrobilibyœmy to lepiej!

Oto przyk³adowe, ró¿norodne formy wspó³pracy rady rodziców z samorz¹dem
uczniowskim:

· Wspólne zaadaptowanie strychu szko³y na klub m³odzie¿owy. Samorz¹d sam
opracowuje projekt adaptacji, przygotowuje bud¿et, pozyskuje czêœæ œrodków
potrzebnych do przeprowadzenia remontu. Zarz¹d rady rodziców konsultuje,
wspiera, doradza, popiera pomys³ wobec dyrektora szko³y oraz zapewnia czêœæ
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œrodków finansowych. Rodzice pe³ni¹ równie¿ dy¿ury podczas remontu i ucz¹
m³odych malowania, k³adzenia tapet czy wyk³adziny.

·. Uczniowie liceum chc¹ zorganizowaæ szkolny rajd górski. Sami dopracowuj¹
pomys³, trasy, preliminarz. Rodzice wspieraj¹ projekt finansuj¹c nagrody, za-
pewniaj¹c gor¹cy posi³ek na mecie rajdu oraz zapewniaj¹c dwóch rodziców –
przewodników górskich i kilku rodziców do dodatkowej opieki. Dyrektor szko-
³y zapewnia oddelegowanie nauczycieli do opieki nad uczniami podczas rajdu.

· Samorz¹d uczniowski chce samodzielnie zdobyæ œrodki finansowe w konkursie
grantowym dla m³odych. Ca³y pomys³ wymaga jednak jeszcze doprecyzowania
a sporz¹dzenie bud¿etu do wniosku jest dla m³odych bardzo trudne. Rada rodzi-
ców zapewnia wiêc pomoc rodzica, który pracuje jako g³ówny ksiêgowy i na-
uczy ich sporz¹dzaæ bud¿et. Rada zapewnia równie¿ doros³ego opiekun ca³ego
projektu – zgodnie z wymogiem grantodawcy.

· Rada rodziców zamierza wnioskowaæ do dyrektora szko³y o zmianê podrêczni-
ka do jêzyka angielskiego ze wzglêdu na jego wysok¹ cenê i ma³¹ dostêpnoœæ na
rynku. Rada prosi samorz¹d o wyra¿enie swojej opinii na ten temat.

· Rada rodziców przygotowuje opiniê dla nauczyciela, który ubiega siê o stopieñ
nauczyciela mianowanego. Rada prosi samorz¹d szkolny o wyra¿enie swojej
opinii na temat tego nauczyciela.

WA¯NE

Czy potrafisz odpowiedzieæ na poni¿sze pytania:

· Kto jest przewodnicz¹cym samorz¹du szkolnego w Twojej szkole?

· Który z nauczycieli jest opiekunem samorz¹du szkolnego w Twojej
szkole?

· Czy wiesz, co ciekawego robi samorz¹d w Twojej szkole?

· Czy wiesz, w czym potrzebuj¹ pomocy?

· Czy Twoje dziecko wie, ¿e dzia³asz w radzie rodziców?

· Czy Twoje dziecko wie, w czym mo¿e pomóc uczniom rada rodzi-
ców?
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FRAGMENTY USTAW ISTOTNYCH DLA FUNKCJONOWANIA
RODZICÓW W SZKOLE

USTAWA Z DNIA 7 WRZEŒNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŒWIATY

(FRAGMENTY)

Oœwiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro ca³ego spo³eczeñstwa;
kieruje siê zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Miêdzynaro-
dowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziec-
ka. Nauczanie i wychowanie – respektuj¹c chrzeœcijañski system wartoœci – za pod-
stawê przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kszta³cenie i wychowanie s³u¿y
rozwijaniu u m³odzie¿y poczucia odpowiedzialnoœci, mi³oœci ojczyzny oraz posza-
nowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu siê
na wartoœci kultur Europy i œwiata. Szko³a winna zapewniæ ka¿demu uczniowi wa-
runki niezbêdne do jego rozwoju, przygotowaæ go do wype³niania obowi¹zków ro-
dzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnoœci, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwoœci i wolnoœci.

Art. 1. [Zadania systemu oœwiaty]

System oœwiaty zapewnia w szczególnoœci:

1) realizacjê prawa ka¿dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kszta³cenia
siê oraz prawa dzieci i m³odzie¿y do wychowania i opieki, odpowiednich do
wieku i osi¹gniêtego rozwoju;

2) wspomaganie przez szko³ê wychowawczej roli rodziny;

3) mo¿liwoœæ zak³adania i prowadzenia szkó³ i placówek przez ró¿ne podmioty;

4) dostosowanie treœci, metod i organizacji nauczania do mo¿liwoœci psychofi-
zycznych uczniów, a tak¿e mo¿liwoœæ korzystania z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
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5) mo¿liwoœæ pobierania nauki we wszystkich typach szkó³ przez dzieci i m³o-
dzie¿ niepe³nosprawn¹ oraz niedostosowan¹ spo³ecznie, zgodnie z indywidu-
alnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a) opiekê nad uczniami niepe³nosprawnymi przez umo¿liwianie realizowania zin-
dywidualizowanego procesu kszta³cenia, form i programów nauczania oraz za-
jêæ rewalidacyjnych;

6) opiekê nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umo¿liwianie realizo-
wania indywidualnych programów nauczania oraz ukoñczenia szko³y ka¿dego
typu w skróconym czasie;

7) upowszechnianie dostêpu do szkó³, których ukoñczenie umo¿liwia dalsze kszta³-
cenie w szko³ach wy¿szych;

8) mo¿liwoœæ uzupe³niania przez osoby doros³e wykszta³cenia ogólnego, zdoby-
wania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

9) zmniejszanie ró¿nic w warunkach kszta³cenia, wychowania i opieki miêdzy
poszczególnymi regionami kraju, a zw³aszcza oœrodkami wielkomiejskimi
i wiejskimi;

10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szko³ach i placówkach;

11) upowszechnianie wœród dzieci i m³odzie¿y wiedzy o zasadach zrównowa¿one-
go rozwoju oraz kszta³towanie postaw sprzyjaj¹cych jego wdra¿aniu w skali
lokalnej, krajowej i globalnej;

12) opiekê uczniom pozostaj¹cym w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej;

13) dostosowywanie kierunków i treœci kszta³cenia do wymogów rynku pracy;

13a) kszta³towanie u uczniów postaw przedsiêbiorczoœci sprzyjaj¹cych aktywnemu
uczestnictwu w ¿yciu gospodarczym;

14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kszta³cenia;

15) warunki do rozwoju zainteresowañ i uzdolnieñ uczniów przez organizowanie
zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kszta³towanie aktywnoœci spo³ecz-
nej i umiejêtnoœci spêdzania czasu wolnego;

16) upowszechnianie wœród dzieci i m³odzie¿y wiedzy o bezpieczeñstwie oraz
kszta³towanie w³aœciwych postaw wobec zagro¿eñ i sytuacji nadzwyczajnych.
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Art. 2. [Podmioty systemu oœwiaty]

System oœwiaty obejmuje:

1) przedszkola, w tym z oddzia³ami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne;

2) szko³y:

a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzia³ami integracyjnymi
i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujêzyczne, z oddzia³ami inte-
gracyjnymi, dwujêzycznymi, sportowymi i przysposabiaj¹cymi do pracy, spor-
towe i mistrzostwa sportowego,

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujêzyczne, z oddzia-
³ami integracyjnymi, dwujêzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa
sportowego, rolnicze i leœne,

d) artystyczne;

3) placówki oœwiatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska m³odzie¿owe,
umo¿liwiaj¹ce rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ oraz korzystanie z ró¿-
nych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a) placówki kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia praktycznego oraz
oœrodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, umo¿liwiaj¹ce uzyskanie
i uzupe³nienie wiedzy ogólnej, umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych;

3b) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umo¿liwiaj¹ce rozwijanie zainte-
resowañ i uzdolnieñ artystycznych;

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzie-
laj¹ce dzieciom, m³odzie¿y, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, a tak¿e pomocy uczniom w wyborze kierunku kszta³cenia
i zawodu;

5) m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki socjoterapii, spe-
cjalne oœrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne oœrodki wychowawcze
dla dzieci i m³odzie¿y wymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania, a tak¿e oœrodki umo¿liwiaj¹ce dzieciom i m³odzie-
¿y, o których mowa w art. 16 ust. 7, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y upoœledzo-
nym umys³owo ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami realizacjê odpowied-
nio obowi¹zku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowi¹zku szkolnego
i obowi¹zku nauki;
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6) (uchylony);

7) placówki zapewniaj¹ce opiekê i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania;

8) Ochotnicze Hufce Pracy – w zakresie kszta³cenia i wychowania ich uczestni-
ków;

9) zak³ady kszta³cenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10) biblioteki pedagogiczne;

11) kolegia pracowników s³u¿b spo³ecznych.

Art. 2a. [Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi]

1. System oœwiaty wspieraj¹ organizacje pozarz¹dowe, w tym organizacje harcerskie,
a tak¿e osoby prawne prowadz¹ce statutow¹ dzia³alnoœæ w zakresie oœwiaty i wy-
chowania.

2. Organy administracji publicznej prowadz¹ce szko³y i placówki wspó³dzia³aj¹ z pod-
miotami, o których mowa w ust. 1, w wykonywaniu zadañ wymienionych w art. 1.

Art. 3. [Definicje kluczowych pojêæ u¿ytych w ustawie]

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:

1) szkole – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e przedszkole;

[…]

5) organie prowadz¹cym szko³ê lub placówkê – nale¿y przez to rozumieæ mini-
stra, jednostkê samorz¹du terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;

[…]

8) kuratorze oœwiaty – nale¿y przez to rozumieæ kierownika kuratorium oœwiaty
jako jednostki organizacyjnej wchodz¹cej w sk³ad zespolonej administracji rz¹-
dowej w województwie;

9) nauczycielu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowawcê i innego pracowni-
ka pedagogicznego szko³y, placówki oraz zak³adu kszta³cenia i placówki do-
skonalenia nauczycieli;

10) rodzicach – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e prawnych opiekunów dziecka;
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11) uczniach – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e s³uchaczy i wychowanków;

[…]

13) podstawie programowej – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zkowe, na danym
etapie kszta³cenia, zestawy celów i treœci nauczania oraz umiejêtnoœci, a tak¿e
zadania wychowawcze szko³y, które s¹ uwzglêdniane odpowiednio w progra-
mach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umo¿liwiaj¹
ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagañ egzaminacyjnych;

[…]

Art. 4. [Misja nauczyciela]

Nauczyciel w swoich dzia³aniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych
ma obowi¹zek kierowania siê dobrem uczniów, trosk¹ o ich zdrowie, postawê moraln¹
i obywatelsk¹ z poszanowaniem godnoœci osobistej ucznia.

Art. 12. [Nauczanie religii]

1. Publiczne przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja organizuj¹ naukê religii na
¿yczenie rodziców, publiczne szko³y ponadgimnazjalne na ¿yczenie b¹dŸ rodzi-
ców, b¹dŸ samych uczniów; po osi¹gniêciu pe³noletnioœci o pobieraniu nauki reli-
gii decyduj¹ uczniowie.

2. Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania w porozumieniu z w³adzami
Koœcio³a Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego oraz
innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych okreœla, w drodze rozporz¹dzenia,
warunki i sposób wykonywania przez szko³y zadañ, o których mowa w ust. 1.

Art. 22a. [Wybór programów i podrêczników]

1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz
podrêcznik spoœród programów i podrêczników dopuszczonych do u¿ytku szkol-
nego.

2. Nauczyciel ma prawo opracowania w³asnego programu wychowania przedszkol-
nego lub programu nauczania.

2a.Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podrêcz-
nik, a tak¿e program, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel przedstawia radzie peda-
gogicznej.
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2b.Rada pedagogiczna, spoœród przedstawionych przez nauczycieli programów wy-
chowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podrêczników, ustala, w dro-
dze uchwa³y, po zasiêgniêciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw progra-
mów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania
i szkolny zestaw podrêczników, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci uczniów, a w przy-
padku podrêcznika równie¿:

1) przystosowanie dydaktyczne i jêzykowe podrêcznika do mo¿liwoœci uczniów;

2) wysok¹ jakoœæ wykonania podrêcznika umo¿liwiaj¹c¹ korzystanie z niego
przez kilka lat.

Art. 36a. [Procedura powo³ywania dyrektora szko³y]

1. Stanowisko dyrektora szko³y lub placówki, z zastrze¿eniem ust. 2, powierza organ
prowadz¹cy szko³ê lub placówkê.

2. Powierzenie przez organ prowadz¹cy stanowiska dyrektora szko³y lub placówki
mo¿e nast¹piæ, je¿eli organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny nie zg³osi, w termi-
nie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego za-
strze¿enia.

3. Kandydata na stanowisko dyrektora szko³y lub placówki wy³ania siê w drodze kon-
kursu. Kandydatowi nie mo¿na odmówiæ powierzenia stanowiska dyrektora, chy-
ba ¿e organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny zg³osi³ zastrze¿enie, o którym mowa
w ust. 2.

3a.Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje siê do
szkó³ i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
nie bêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego.

4. Je¿eli do konkursu nie zg³osi siê ¿aden kandydat albo w wyniku konkursu nie wy-
³oniono kandydata, organ prowadz¹cy powierza to stanowisko ustalonemu przez
siebie kandydatowi, po zasiêgniêciu opinii rady szko³y lub placówki i rady pedago-
gicznej. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

4a.Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowa-
dz¹cy mo¿e powierzyæ pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y wicedyrektorowi,
a w szko³ach, w których nie ma wicedyrektora nauczycielowi tej szko³y, jednak nie
d³u¿ej ni¿ na okres 6 miesiêcy.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadz¹cy szko³ê lub placówkê powo³u-
je komisjê konkursow¹ w sk³adzie:
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1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê,

b) organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny;

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rodziców;

3) po jednym przedstawicielu zak³adowych organizacji zwi¹zkowych, przy czym
przedstawiciel zwi¹zku zawodowego nie mo¿e byæ zatrudniony w szkole lub
placówce, której konkurs dotyczy.

5a.(uchylony).

5b.Przepis ust. 5 stosuje siê równie¿ w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora
nowo zak³adanego zespo³u szkó³ lub placówek, z tym ¿e:

1) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wy³ania siê spoœród przedstawi-
cieli rad pedagogicznych wszystkich szkó³ lub placówek ³¹czonych w zespó³;

2) dwóch przedstawicieli rodziców wy³ania siê spoœród rodziców uczniów wszyst-
kich szkó³ lub placówek ³¹czonych w zespó³.

6. W przypadku szkó³ i placówek nowo zak³adanych sk³ad komisji konkursowej okreœla
organ prowadz¹cy tê szko³ê lub placówkê w uzgodnieniu z organem sprawuj¹cym
nadzór pedagogiczny.

7. W przypadku szkó³ i placówek, o których mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w sk³ad
komisji nie wchodz¹ odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rodziców.

7a.Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania, a w przypadku szkó³ artystycz-
nych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó³ artystycznych –
minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, okreœli,
w drodze rozporz¹dzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szko³y lub
placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci
sposób og³aszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawid³owoœci postêpowa-
nia konkursowego przez organ prowadz¹cy szko³ê lub placówkê.

8. Stanowisko dyrektora szko³y lub placówki powierza siê na 5 lat szkolnych. W uza-
sadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oœwiaty, a w przypadku szko³y
i placówki artystycznej oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów
szkó³ artystycznych – z ministrem w³aœciwym do spraw kultury i ochrony dzie-
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dzictwa narodowego, mo¿na powierzyæ to stanowisko na krótszy okres, jednak nie
krótszy ni¿ 1 rok szkolny.

9. Po up³ywie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadz¹cy, po zasiêgniêciu
opinii rady szko³y lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem
oœwiaty, a w przypadku szko³y i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa
w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkó³ artystycznych – z ministrem w³aœciwym do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mo¿e przed³u¿aæ powierzenie stano-
wiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8.

9a.Przepisy ust. 1-9 stosuje siê odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 36 ust. 2.

10.Przepisy ust. 1-9a i art. 37 nie dotycz¹ szkó³ prowadzonych przez Ministra Obrony
Narodowej i Ministra Sprawiedliwoœci lub podporz¹dkowane im organy.

Art. 37. [Powo³ywanie wicedyrektora szko³y]

1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem mo¿e byæ utwo-
rzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych
stanowisk i odwo³ania z nich dokonuje dyrektor szko³y lub placówki, po zasiêgniê-
ciu opinii organu prowadz¹cego, rady szko³y lub placówki oraz rady pedagogicz-
nej.

[…]

Art. 39. [Zadania dyrektora szko³y]

1. Dyrektor szko³y lub placówki w szczególnoœci:

1) kieruje dzia³alnoœci¹ szko³y lub placówki i reprezentuje j¹ na zewn¹trz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrze¿eniem art. 36 ust. 2;

3) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne dzia³ania prozdrowotne;

4) realizuje uchwa³y rady szko³y lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjête
w ramach ich kompetencji stanowi¹cych;

5) dysponuje œrodkami okreœlonymi w planie finansowym szko³y lub placówki
zaopiniowanym przez radê szko³y lub placówki i ponosi odpowiedzialnoœæ za
ich prawid³owe wykorzystanie, a tak¿e mo¿e organizowaæ administracyjn¹,
finansow¹ i gospodarcz¹ obs³ugê szko³y lub placówki;
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5a)wykonuje zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom i na-
uczycielom w czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê lub placówkê;

6) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych;

7) wspó³dzia³a ze szko³ami wy¿szymi oraz zak³adami kszta³cenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiada za w³aœciw¹ organizacjê i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placówce;

9) stwarza warunki do dzia³ania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowa-
rzyszeñ i innych organizacji, w szczególnoœci organizacji harcerskich, któ-
rych celem statutowym jest dzia³alnoœæ wychowawcza lub rozszerzanie i wzbo-
gacanie form dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y
lub placówki.

[…]

4. Dyrektor szko³y lub placówki w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje z rad¹
szko³y lub placówki, rad¹ pedagogiczn¹, rodzicami i samorz¹dem uczniowskim.

[…]

Art. 50. [Zadania rady szko³y]

1. W szko³ach i placówkach mog¹ dzia³aæ rady szkó³ i placówek.

2. Rada szko³y lub placówki uczestniczy w rozwi¹zywaniu spraw wewnêtrznych szko³y
lub placówki, a tak¿e:

1) uchwala statut szko³y lub placówki;

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego œrodków spe-
cjalnych szko³y lub placówki i opiniuje projekt planu finansowego szko³y lub
placówki;

3) mo¿e wystêpowaæ do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad szko³¹
lub placówk¹ z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny dzia³alnoœci szko³y
lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole
lub placówce; wnioski te maj¹ dla organu charakter wi¹¿¹cy;

4) opiniuje plan pracy szko³y lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szko³y lub placówki;

5) z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan szko³y lub placówki i wystêpu-
je z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadz¹cego szko³ê
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lub placówkê oraz do wojewódzkiej rady oœwiatowej, w szczególnoœci w spra-
wach organizacji zajêæ pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi¹zkowych.

3. W celu wspierania dzia³alnoœci statutowej szko³y lub placówki rada szko³y lub pla-
cówki mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek oraz innych Ÿróde³. Za-
sady wydatkowania funduszy rady szko³y lub placówki okreœla regulamin, o któ-
rym mowa w art. 51 ust. 5.

Art. 51. [Powo³ywanie i kompetencje rady szko³y]

1. W sk³ad rady szko³y lub placówki wchodz¹, z zastrze¿eniem ust. 1a–1c, w równej
liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogó³ nauczycieli;

2) rodzice wybrani przez ogó³ rodziców;

3) uczniowie wybrani przez ogó³ uczniów.

1a.W sk³ad rady szko³y lub placówki nie wchodz¹ uczniowie przedszkoli, szkó³ pod-
stawowych, z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych, a tak¿e uczniowie szkó³ specjal-
nych i placówek dla dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym, znacznym lub g³êbokim oraz uczniowie szkó³ i placówek okreœlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 6.

1b.W gimnazjach dla dzieci i m³odzie¿y udzia³ uczniów w radzie szko³y nie jest obo-
wi¹zkowy.

1c.W szko³ach i placówkach okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie art.
53 ust. 6 udzia³ rodziców w radzie szko³y lub placówki nie jest obowi¹zkowy.

2. Rada powinna liczyæ co najmniej 6 osób.

3. Tryb wyboru cz³onków rady szko³y lub placówki okreœla statut szko³y lub placów-
ki. Statut szko³y lub placówki mo¿e przewidywaæ rozszerzenie sk³adu rady o inne
osoby ni¿ wymienione w ust. 1.

4. Kadencja rady szko³y lub placówki trwa 3 lata. Statut szko³y lub placówki mo¿e
dopuszczaæ dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej sk³adu rady.

5. Rada szko³y lub placówki uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci oraz wybiera
przewodnicz¹cego. Zebrania rady s¹ protoko³owane.

5a.W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mog¹ byæ okreœlone rodzaje spraw, w któ-
rych rozpatrywaniu nie bior¹ udzia³u przedstawiciele uczniów.
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6. W posiedzeniach rady szko³y lub placówki mo¿e braæ udzia³, z g³osem doradczym,
dyrektor szko³y lub placówki.

7. Do udzia³u w posiedzeniach rady szko³y lub placówki mog¹ byæ zapraszane przez
przewodnicz¹cego, za zgod¹ lub na wniosek rady, inne osoby z g³osem doradczym.

8. Rady szkó³ lub placówek mog¹ porozumiewaæ siê ze sob¹, ustalaj¹c zasady i za-
kres wspó³pracy.

9. Powstanie rady szko³y lub placówki organizuje dyrektor szko³y lub placówki z w³a-
snej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych tak¿e na wniosek samorz¹du uczniowskiego.

10.W szko³ach artystycznych przepisy ust. 1a-1c i 9 stosuje siê odpowiednio.

Art. 52. [Niepowo³ywanie rady szko³y]

1. Rady szko³y lub placówki nie powo³uje siê w szko³ach i placówkach, w których ze
wzglêdu na specyfikê organizacji pracy i zadania nie ma mo¿liwoœci wy³onienia
sta³ej reprezentacji rodziców lub uczniów, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. W szko³ach lub placówkach, w których rada nie zosta³a powo³ana, zadania rady
wykonuje rada pedagogiczna.

Art. 53. [Powo³ywanie i regulamin rady rodziców]

1. W szko³ach i placówkach, z zastrze¿eniem ust. 6, dzia³aj¹ rady rodziców, które
reprezentuj¹ ogó³ rodziców uczniów.

2. W sk³ad rad rodziców wchodz¹:

1) w szko³ach – po jednym przedstawicielu rad oddzia³owych, wybranych w taj-
nych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzia³u;

2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wybo-
rach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3) w szko³ach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w taj-
nych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szko³y.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wy-
bory przeprowadza siê na pierwszym zebraniu rodziców w ka¿dym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoœci, w którym okreœla w szcze-
gólnoœci:
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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.

5. Rady rodziców mog¹ porozumiewaæ siê ze sob¹, ustalaj¹c zasady i zakres wspó³-
pracy.

6. Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania, a w przypadku szkó³ i placówek
artystycznych minister w³aœciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go, okreœl¹, w drodze rozporz¹dzenia, rodzaje szkó³ i placówek, w których nie two-
rzy siê rad rodziców, uwzglêdniaj¹c organizacjê szko³y lub placówki lub brak mo¿li-
woœci bezpoœredniego uczestniczenia w ich dzia³alnoœci reprezentacji rodziców.

Art. 54. [Kompetencje rady rodziców]

1. Rada rodziców mo¿e wystêpowaæ do dyrektora i innych organów szko³y lub placów-
ki, organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê oraz organu sprawuj¹cego nadzór pe-
dagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko³y lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrze¿eniem ust. 3 i 4, nale¿y:

1) uchwalanie w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹:

a) programu wychowawczego szko³y obejmuj¹cego wszystkie treœci i dzia³a-
nia o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego œrodowiska, obejmuj¹cego wszystkie treœci i dzia³a-
nia o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i ro-
dziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnoœci kszta³cenia
lub wychowania szko³y lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;

Art. 34 ust. 2: W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kszta³cenia lub wycho-
wania w szkole lub placówce organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi
szko³y lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym, programu i har-
monogramu poprawy efektywnoœci kszta³cenia lub wychowania. Wdro¿enie programu na-
stêpuje w terminach okreœlonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawu-
j¹cy nadzór pedagogiczny. Program musi uwzglêdniæ uwagi i wnioski zg³oszone przez organ
sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny.

3) opiniowanie projektu planu finansowego sk³adanego przez dyrektora szko³y.
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3. W szko³ach artystycznych, w których nie prowadzi siê kszta³cenia ogólnego, nie
uchwala siê programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Je¿eli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczêcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z rad¹ pedagogiczn¹ w sprawie programu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szko³y w uzgodnieniu z orga-
nem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szko³y
obowi¹zuje do czasu uchwalenia programu przez radê rodziców w porozumieniu
z rad¹ pedagogiczn¹.

5. W szko³ach i placówkach, w których nie tworzy siê rad rodziców, programy, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.

6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala siê w szko³ach dla doro-
s³ych.

7. W szko³ach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne ni¿
jednostki samorz¹du terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szko³ach i pla-
cówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ
wskazany w statucie szko³y lub placówki.

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.

Art. 55. [Samorz¹d uczniowski]

1. W szkole i placówce dzia³a samorz¹d uczniowski, zwany dalej „samorz¹dem”.

2. Samorz¹d tworz¹ wszyscy uczniowie szko³y lub placówki.

3. Zasady wybierania i dzia³ania organów samorz¹du okreœla regulamin uchwalany
przez ogó³ uczniów w g³osowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samo-
rz¹du s¹ jedynymi reprezentantami ogó³u uczniów.

4. Regulamin samorz¹du nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem szko³y lub placówki.

5. Samorz¹d mo¿e przedstawiaæ radzie szko³y lub placówki, radzie pedagogicznej
oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko³y lub placówki,
w szczególnoœci dotycz¹cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania siê z programem nauczania, z jego treœci¹, celem
i stawianymi wymaganiami;
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2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹ce zachowanie w³aœciwych
proporcji miêdzy wysi³kiem szkolnym a mo¿liwoœci¹ rozwijania i zaspokaja-
nia w³asnych zainteresowañ;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania dzia³alnoœci kulturalnej, oœwiatowej, sportowej oraz roz-
rywkowej zgodnie z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du.

6. Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania okreœli, w drodze rozporz¹dze-
nia, typy szkó³ i placówek, w których nie tworzy siê samorz¹du uczniowskiego ze
wzglêdu na koniecznoœæ stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji
nauki i metod pracy, a tak¿e ze wzglêdów wychowawczych, opiekuñczych i reso-
cjalizacyjnych.

7. Samorz¹d w szkole dla doros³ych lub placówce kszta³cenia ustawicznego, w celu
wspierania dzia³alnoœci statutowej szko³y lub placówki, mo¿e gromadziæ fundusze
z dobrowolnych sk³adek i innych Ÿróde³. Zasady wydatkowania tych funduszy okre-
œla regulamin, o którym mowa w ust. 3.

Art. 56. [Dzia³alnoœæ stowarzyszeñ na terenie szko³y]

1. W szkole i placówce mog¹ dzia³aæ, z wyj¹tkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególnoœci organizacje harcerskie, któ-
rych celem statutowym jest dzia³alnoœæ wychowawcza albo rozszerzanie i wzboga-
canie form dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y lub pla-
cówki.

2. Podjêcie dzia³alnoœci w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inn¹ organi-
zacjê, 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.

3. W szko³ach i placówkach, okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie art.
53 ust. 6, oraz w szko³ach i placówkach, w których nie utworzono rady szko³y lub
placówki, nie stosuje siê wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady
szko³y lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.
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Art. 62. [Powo³ywanie zespo³u szkó³ a rada rodziców]

1. Organ prowadz¹cy szko³y ró¿nych typów lub placówki mo¿e je po³¹czyæ w zespó³,
z zastrze¿eniem ust. 5a-5c. Po³¹czenie nie narusza odrêbnoœci rad pedagogicznych,
rad rodziców, rad szkó³ lub placówek i samorz¹dów uczniowskich poszczególnych
szkó³ lub placówek, o ile statut zespo³u nie stanowi inaczej.

[...]

Art. 64a. [Strój jednolity – tzw. mundurki]

1. Dyrektor szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalnej oraz szko³y
artystycznej mo¿e z w³asnej inicjatywy lub na wniosek rady szko³y, rady rodziców,
rady pedagogicznej lub samorz¹du uczniowskiego, za zgod¹ odpowiednio rady ro-
dziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatyw¹ wyst¹pi³ dyrektor
szko³y lub wniosku z³o¿onego przez inny podmiot ni¿ samorz¹d uczniowski – tak-
¿e po uzyskaniu opinii samorz¹du uczniowskiego, wprowadziæ obowi¹zek nosze-
nia przez uczniów na terenie szko³y jednolitego stroju.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szko³y rozpatruje w terminie nie d³u¿-
szym ni¿ 3 miesi¹ce.

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szko³y w uzgod-
nieniu z rad¹ rodziców i po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i samorz¹du
uczniowskiego.

4. Dyrektor szko³y, w której wprowadzono obowi¹zek noszenia przez uczniów jed-
nolitego stroju, mo¿e w uzgodnieniu z rad¹ rodziców i po zasiêgniêciu opinii rady
pedagogicznej okreœliæ sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szko³y
nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje siê w szko³ach, w których nie tworzy siê rad rodzi-
ców.

6. W szko³ach, w których nie wprowadzono obowi¹zku noszenia przez uczniów jed-
nolitego stroju, oraz w szko³ach, o których mowa w ust. 5, statut szko³y okreœla
zasady ubierania siê uczniów na terenie szko³y.

7. Do zniesienia obowi¹zku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje siê
odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.
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USTAWA Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R.
KARTA NAUCZYCIELA

(FRAGMENTY)

Art. 6a. [Ocena nauczycieli]

1. Praca nauczyciela, z wyj¹tkiem pracy nauczyciela sta¿ysty, podlega ocenie. Ocena
pracy nauczyciela mo¿e byæ dokonana w ka¿dym czasie, nie wczeœniej jednak ni¿
po up³ywie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego,
o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szko³y lub na wniosek:

1) nauczyciela;

2) organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny;

3) organu prowadz¹cego szko³ê;

4) rady szko³y;

5) rady rodziców.

2. Dyrektor szko³y jest obowi¹zany dokonaæ oceny pracy nauczyciela w okresie nie
d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od dnia z³o¿enia wniosku, z zastrze¿eniem terminu okre-
œlonego w ust. 1.

3. (uchylony)

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakoñczona stwierdzeniem
uogólniaj¹cym:

1) ocena wyró¿niaj¹ca;

2) ocena dobra;

3) ocena negatywna.

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szko³y, który przy jej dokonywaniu
mo¿e zasiêgn¹æ opinii samorz¹du uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szko³y oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pe³-
nienie obowi¹zków dyrektora szko³y, dokonuje:

1) organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowa-
dz¹cym szko³ê, je¿eli organ prowadz¹cy szko³ê nie sprawuje nadzoru pedago-
gicznego;

2) organ prowadz¹cy szko³ê, je¿eli równoczeœnie sprawuje nadzór pedagogicz-
ny nad szko³¹.
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7. Organy, o których mowa w ust. 6, dokonuj¹ oceny pracy dyrektora szko³y po zasiê-
gniêciu opinii rady szko³y i zak³adowych organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych
w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

[…]

Art. 9c. [Ocena nauczycieli za okres sta¿u]

6. Ocenê dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta¿u ustala, w terminie nie d³u¿-
szym ni¿ 21 dni od dnia z³o¿enia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzglêd-
nieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szko-
³y:

1) w przypadku nauczyciela sta¿ysty i nauczyciela kontraktowego – po zapozna-
niu siê z projektem oceny opracowanym przez opiekuna sta¿u i po zasiêgniê-
ciu opinii rady rodziców;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasiêgniêciu opinii rady rodzi-
ców.

7. Rada rodziców powinna przedstawiæ swoj¹ opiniê w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postêpowania, o którym
mowa w ust. 6.
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LINKI DO CIEKAWYCH STRON

www.rodzice.codn.edu.pl
Portal prowadzony przez Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli, dziêki które-
mu mo¿emy dowiedzieæ siê, na czym polega aktywnoœæ rodziców w szko³ach ró¿nych
krajów Europy, ukoñczyæ kursy e-lerningowe dla cz³onków rad rodziców, a tak¿e po-
rozmawiaæ na forum dyskusyjnym.

www.brpd.gov.pl
Oficjalna strona Rzecznika Praw Dziecka RP. Prezentuje dzia³alnoœæ Rzecznika,
informuje o prawach dziecka, zawiera du¿¹ liczbê materia³ów, ekspertyz, prezenta-
cji oraz linki do organizacji, instytucji i programów, które zwi¹zane s¹ ze sprawami
dzieci.

www.szkolabezprzemocy.pl
Strona ogólnopolskiego programu spo³ecznego „Szko³a bez przemocy”, którego ce-
lem jest przeciwdzia³anie przemocy w polskich szko³ach przez zmianê postaw wobec
przemocy, a tak¿e dostarczenie szko³om konkretnego wsparcia i narzêdzi, które sku-
tecznie i systemowo zwalcza³yby to zjawisko. Na stronie mo¿na znaleŸæ m.in. dobre
praktyki z ró¿nych szkó³, scenariusze lekcji itp.

www.vulcan.edu.pl/rodzice
Portal bêd¹cy elementem programu Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdañskiego.
W dziale „Byæ rodzicem” znajdziemy wiele ciekawych tekstów, np. jak wprowadzaæ
dyscyplinê w wychowaniu, jak budowaæ autorytet, niwelowaæ stres szkolny. Ciekawe
artyku³y pogrupowane s¹ w 5 dzia³ów: rozwój i wychowanie, rodzina, trudne rozmo-
wy, uzale¿nienia, szkolne problemy. Warto pozagl¹daæ równie¿ do innych miejsc tego
portalu. Gwarantuje ciekaw¹ lekturê na wiele wieczorów.

www.fundacjarodziceszkole.org.pl
Gospodarzem strony jest fundacja, której g³ównym celem jest upowszechnianie wie-
dzy o prawach rodziców w szkole publicznej z zamiarem jej stopniowego i skuteczne-
go uspo³ecznienia. Warto zajrzeæ zw³aszcza do prezentacji „W kierunku szko³y part-
nerskiej i obywatelskiej” (dzia³: programy).
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www.sto.org.pl
Portal Spo³ecznego Towarzystwa Oœwiatowego, które ma na celu tworzenie dla dzieci
i m³odzie¿y dobrych warunków do wszechstronnej, rzetelnej nauki oraz walkê o mo¿-
liwoœæ korzystania w praktyce z nale¿nych nam praw obywatelskich – w obronie na-
szych dzieci, ich zdrowia, prawid³owego rozwoju i wykszta³cenia, prawa do radoœci
i uœmiechu.

www.kidprotect.pl
Strona fundacji, której g³ównym celem jest zapobieganie patologiom spo³ecznym,
a w szczególnoœci przestêpczoœci seksualnej skierowanej przeciwko dzieciom. Strona
oferuje poradnictwo i wsparcie, a w szczególnych przypadkach – interwencjê kryzy-
sow¹.

www.dzieckowsieci.pl
Celem tej strony jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa dzieci w sieci. Mo¿na tu znaleŸæ
wiele interesuj¹cych tekstów, spoty reklamowe kampanii, materia³y multimedialne
i do wydrukowania, rady i film dla rodziców, s³owniczek podstawowych terminów
dotycz¹cych komputera i internetu dla rodziców.

www.helpline.org.pl
Portal oraz telefon interwencyjny helpline (0-800 100 100), pod który mo¿na zg³aszaæ
siê po pomoc w sprawach zwi¹zanych z zagro¿eniem dzieci w Internecie. Zapewnia
pomoc zarówno dla dzieci i rodziców, jak i profesjonalistów.

www.sieciaki.pl
www.przedszkolaki.sieciaki.pl
Portale dla dzieci, w przystêpny i przyjazny sposób propaguj¹ce wiedzê o zasadach
bezpiecznego korzystania z internetu. W ramach serwisu prowadzone s¹ ró¿ne kon-
kursy oraz stale aktualizowany jest katalog bezpiecznych stron dla dzieci. W serwisie
jest zarejestrowanych ponad 100 000 u¿ytkowników!

www.elearning.dzieckowsieci.pl
Platforma e-learningowa oferuj¹ca dzieciom, m³odzie¿y, nauczycielom i rodzicom
edukacjê w zakresie bezpieczeñstwa w Internecie. Proponowane kursy maj¹ atrak-
cyjn¹ formê przypominaj¹c¹ gry komputerowe. Mo¿na z nich korzystaæ w dowolnym
miejscu: w szkolnej pracowni komputerowej, w domu lub kafejce internetowej.
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www.dyzurnet.pl
Portal jest punktem kontaktowym dzia³aj¹cym przy Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej, który przyjmuje zg³oszenia dotycz¹ce nielegalnych treœci w Interne-
cie. Pracownicy NASK analizuj¹ treœci wskazane przez u¿ytkowników, wykonuj¹ do-
kumentacjê techniczn¹ oraz przesy³aj¹ informacje do policji, prokuratury i admini-
stratorów serwisów internetowych.

www.strefamlodych.pl
Strona poœwiêcona prawom m³odych ludzi. Powstaje dziêki aktywnemu udzia³u w jej
tworzeniu tych m³odych ludzi, którzy w praktyce zetknêli siê z lekcewa¿eniem ich
praw.

www.wolnelektury.pl
Biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi. Jest to projekt realizowany przez Fun-
dacjê Nowoczesna Polska. Portal udostêpnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które
s¹ zalecane do u¿ytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. S¹ one opracowane,
udostêpnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf). Mo¿na je zgodnie z prawem
bezp³atnie przegl¹daæ, œci¹gaæ na swój komputer, a tak¿e udostêpniaæ innym i cyto-
waæ. Niektórych tekstów mo¿na pos³uchaæ jako MP3. Teksty mo¿na przeszukiwaæ nie
tylko pod k¹tem autora, tytu³u, epoki, gatunku literackiego, ale te¿ motywu i tematu
literackiego!

www.rodziceidzieci.pl
Internetowa ksiêgarnia, gdzie mo¿na znaleŸæ nie tylko wiele pomys³ów na dobry pre-
zent dla naszego dziecka, ale równie¿ dla ka¿dego rodzica. W ofercie znajduj¹ siê
ksi¹¿ki o problematyce rodzinnej, wychowania dziecka, poradniki dotycz¹ce rysowa-
nia i malowania oraz o zdrowiu.

www.bycrodzicem.pl/uploads/media/badanie_rozmowy_final_raport_fks.pdf
Bardzo interesuj¹ce wyniki badañ przeprowadzonych wœród rodziców na zlecenie
Fundacji Komunikacji Spo³ecznej. Badania dotyczy³y komunikacji w rodzinie, miê-
dzy ma³¿onkami oraz miêdzy dzieæmi i rodzicami.

www.erodzina.com
Portal o tematyce rodzinnej i kobiecej. Informacje na stronie zosta³y podzielone na
kilkadziesi¹t dzia³ów – od takich jak ci¹¿a i poród, przez wychowywanie dzieci i pro-
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blemy wychowawcze, po porady prawne, przemoc, a tak¿e… przepisy kulinarne oraz
diety.

www.wychowanie.pl
Strona prowadzona przez nauczycielki – autorki programów do wychowania do ¿ycia
w rodzinie dla szkó³ podstawowych i gimnazjów zatwierdzonych przez MEN oraz
materia³ów pomocniczych do szkó³ podstawowych i gimnazjów. Portal zawiera mnó-
stwo materia³ów, które adresowe s¹ wprawdzie raczej do nauczycieli, jednak z pew-
noœci¹ przydadz¹ siê bardziej œwiadomym rodzicom.

www.dzieciaki.net.pl
Jest to serwis stworzony przez rodziców z myœl¹ o dzieleniu siê swoimi doœwiadcze-
niami, w którym to rad rodzicom udzielaj¹ inni rodzice, a nie psychologowie czy pe-
dagodzy. Autorzy udzielaj¹ wiele praktycznych porad wychowawczych – pisz¹ o spo-
sobach rodzinnego spêdzania wolnego czasu, o trudnych dzieciach i sposobach radzenia
sobie z nimi.

www.dla-dzieci.com.pl
Portal dla dzieci, rodziców i wychowawców. Zawiera ciekawe artyku³y dla rodziców,
scenariusze zajêæ dla nauczycieli oraz liczne atrakcyjne propozycje dla dzieci: gry
i zabawy, zagadki umys³owe, kolorowanki, konkursy wiedzy, ciekawostki, humor szkol-
ny.

www.info.e-dziecko.eu
Portal Nowoczesnych Rodziców. Mo¿na tu znaleŸæ wiele ciekawych pomys³ów za-
baw, zagadki, puzzle dla dzieci, bajki dla dzieci w plikach MP3, pomys³y na wyczyny
kulinarne z dzieæmi i wiele, wiele innych. Wiêkszoœæ materia³ów jest adresowana
wprawdzie dla rodziców przedszkolaków, ale mo¿na znaleŸæ równie¿ ciekawe pomy-
s³y na zajêcia dla dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

www.smyki.pl
Strona dla rodziców ma³ych dzieci. Mo¿na tu za³o¿yæ album dla swojego dziecka
i pisaæ rodzinny pamiêtnik. Porady ekspertów dotycz¹ wprawdzie g³ównie zupe³nych
maluchów, ale mo¿na te¿ znaleŸæ wiele cennych porad na temat bezpieczeñstwa pod-
ró¿y, zdrowego od¿ywiania itd.



RODZICE W SZKOLE 101

http://kobieta.gazeta.pl/edziecko
Forum internetowe dla rodziców równie¿ dzieci szkolnych! Mo¿na tutaj znaleŸæ po-
mys³ na wakacje z dzieckiem, wiele porad dotycz¹cych bezpieczeñstwa i rozwoju dziec-
ka w wieku szkolnym, problemów opiekuñczo-wychowawczych dzieci w tym wieku,
artyku³y o rodzicach, którzy postanowi sami uczyæ swoje dzieci w domu oraz prak-
tyczne rady dotycz¹ce zakupu szkolnego ekwipunku.

www.zdrowedziecinstwo.pl
Kolejny portal adresowany raczej dla rodziców maluchów, ale równie¿ mama i tata
trochê starszych dzieci znajd¹ tu pomys³y na zabawy z dzieæmi, zagadki, gry. Mo¿na
równie¿ zadaæ pytanie psychologowi dzieciêcemu i pediatrom.

www.miastodzieci.pl
Jest to portal informacyjny dla rodziców, który poleca atrakcyjne miejsca, zaprasza na
imprezy kulturalne, prezentuje pomys³y na aktywne spêdzanie wolnego czasu w ro-
dzinnym gronie w najwiêkszych miastach Polski (m.in. Warszawa, Kraków, Wroc³aw,
Poznañ, Katowice, Trójmiasto, £ódŸ, Lublin).

www.czasdzieci.pl
Portal informacyjny prezentuj¹ce wydarzenia, atrakcje imprezy dla dzieci w kilku
miastach Polski. Ponadto zawiera ciekawe materia³y dla rodziców (porady ekspertów,
artyku³y, recenzje) oraz dla dzieci (kolorowani, czytanki, gry).

www.superkid.pl
Strona, której has³o przewodnie brzmi „Zapewnij dzieciom dobry start!”. Zawiera wiele
interesuj¹cych artyku³ów dla rodziców oraz ciekawe materia³y dla dzieci (wierszyki,
gry, æwiczenia rozwijaj¹ce rozmaite umiejêtnoœci).

www.berek.pl
Portal proponuj¹cy zabawy i zajêcia dla dzieci, które wspieraj¹ ich wszechstronny
rozwój. Zabawy s¹ zró¿nicowane i pozwalaj¹ rozwijaæ ró¿norodne umiejêtnoœci dziecka
w zale¿noœci od wieku i stopnia jego rozwoju.
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PROGRAM SPO£ECZNY „SZKO£A BEZ PRZEMOCY”

Program spo³eczny „Szko³a bez przemocy” zosta³ zaini-
cjowany wiosn¹ 2006 r. przez dzienniki regionalne dwóch
grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz
Fundacjê Grupy Telekomunikacji Polskiej jako odpowiedŸ
na narastaj¹cy problem przemocy i agresji w polskich szko-
³ach. Jego celem jest przeciwdzia³anie przemocy poprzez

zmianê postaw wobec agresji, zwiêkszanie œwiadomoœci problemu oraz dostarczanie szko-
³om konkretnych narzêdzi do przeciwdzia³ania i zapobiegania temu zjawisku. W ramach
Programu we wspó³pracy z ekspertami i organizacjami pozarz¹dowymi powsta³o wiele
materia³ów poradnikowych oraz metodycznych. Inicjatywy szkó³ s¹ wspierane przez or-
ganizowanie programu grantowego, konkursów z nagrodami, finansowanie szkoleñ
i warsztatów zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Od wiosny 2006 r. na ³amach dzienników regionalnych, które prowadz¹ Program,
ukaza³o siê prawie 3 000 tekstów dotycz¹cych problemu agresji i przemocy. Wiêkszoœæ
z nich stanowi³y teksty poradnikowe o profilaktyce przemocy i agresji w szkole lub
przyk³ady dobrych praktyk realizowane przez spo³ecznoœci szkolne. Dziêki zaanga¿o-
waniu Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej szko³y w ka¿dej edycji otrzymuj¹
materia³y merytoryczne dla nauczycieli, plakaty z Kodeksem „Szko³y bez przemocy”,
a tak¿e mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursach i programie grantowym.

W roku szkolnym 2006/2007 do Programu przy³¹czy³o siê blisko 3000 szkó³, co
stanowi 10% wszystkich szkó³ w Polsce. W roku szkolnym 2007/2008 liczba szkó³
siêgnê³a prawie 5 000 (15% ogó³u). Podobna liczba szkó³ uczestniczy w Programie
w roku szkolnym 2008/2009.

Motto Programu w roku szkolnym 2008/2009 brzmi „Szko³a dla spo³ecznoœci – spo-
³ecznoœæ dla szko³y”. Organizatorzy chc¹, aby wszystkie dzia³ania w ramach Programu
w bie¿¹cym roku szkolnym dawa³y szko³om coraz wiêksze mo¿liwoœci wspó³pracy
i integracji z w³asnym œrodowiskiem lokalnym. Wspó³dzia³aj¹cy ze sob¹ uczestnicy
spo³ecznoœci szkolnej: uczniowie, nauczyciele i rodzice bêd¹ mogli realizowaæ w ra-
mach „Szko³y bez przemocy” projekty, które zwróc¹ uwagê lokalnych spo³ecznoœci na
niezwykle istotn¹ rolê szkó³ w swoich œrodowiskach. Szko³y bêd¹ mia³y w ten sposób
mo¿liwoœæ uwra¿liwienia i zmobilizowania lokalnych œrodowisk do wspó³pracy w roz-
wi¹zywaniu problemów przemocy.

Dzia³ania Programu s¹ zintegrowane wokó³ nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
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– Spo³ecznoœæ szkolna, aby efektywnie realizowaæ swoje cele opiekuñcze i wycho-
wawcze, musi byæ integralnym elementem spo³ecznoœci lokalnej.

– Szko³y, ¿eby skutecznie przeciwdzia³aæ przemocy i agresji, musz¹ otrzymywaæ
wsparcie ze strony spo³ecznoœci lokalnych (szczególnie w³adz samorz¹dowych).

– Partnerska wspó³praca spo³ecznoœci szkolnych i œrodowisk lokalnych daje mo¿li-
woœci znalezienia skutecznych rozwi¹zañ w sytuacji kryzysu wywo³anego prze-
moc¹ w szkole.

– Aktywnoœæ i zaanga¿owanie spo³eczne uczniów jest jednym z bardziej efektyw-
nych sposobów integracji spo³ecznoœci lokalnej.

ORGANIZATORZY PROGRAMU „SZKO£A BEZ PRZEMOCY”

Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej – Fundacja Grupy TP zosta³a powo³a-
na do ¿ycia w 2005 r. przez Telekomunikacjê Polsk¹ i PTK Centertel (Orange). Funda-
cja aktywnie uczestniczy w ¿yciu spo³ecznym, prowadz¹c autorskie programy lub wspie-
raj¹c wartoœciowe dzia³ania innych organizacji pozarz¹dowych w zakresie edukacji
dzieci i m³odzie¿y, ochrony zdrowia oraz pielêgnowania i ochrony dziedzictwa naro-
dowego. We wszystkie dzia³ania Fundacji aktywnie anga¿uj¹ siê wolontariusze Grupy
TP. Anga¿uj¹c siê w program „Szko³a bez przemocy”, Fundacja Grupy TP chce aktyw-
nie przyczyniaæ siê do budowania spo³ecznoœci szkolnej i pomagaæ w rozwi¹zywaniu
problemów agresji i przemocy w szko³ach.

www.fundacjagrupytp.pl

Polskapresse – Grupa Wydawnicza Polskapresse to jeden z najwiêkszych koncer-
nów wydawniczych w Polsce. W sk³ad grupy wchodz¹ media drukowane i interneto-
we, nowoczesne drukarnie.

W programie „Szko³a bez przemocy” udzia³ bior¹: „Polska Dziennik Ba³tycki”, „Pol-
ska Gazeta Krakowska”, „Polska Dziennik £ódzki”, „Express Ilustrowany”, „Polska
G³os Wielkopolski”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Polska Gazeta Wroc³awska”, „Pol-
ska Metropolia Warszawska”.

www.polskapresse.pl

Media Regionalne – Media Regionalne to jeden z wiod¹cych koncernów praso-
wych w Polsce.
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W programie „Szko³a bez przemocy” udzia³ bior¹: „Dziennik Wschodni”, „Echo
Dnia”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Wspó³czesna”, „G³os Dzien-
nik Pomorza”, „Kurier Poranny”, „Nowa Trybuna Opolska”, „Gazeta Codzienna No-
winy” oraz „Tygodnik Ostro³êcki”.

www.mediaregionalne.pl
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