Wystąpienie Wojciecha Starzyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice
Szkole”, na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
w dniu 01.10.2018 r., poświęconej rozpatrzeniu i zaopiniowaniu poselskiego
wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej
Anny Zalewskiej (druk nr 2850).
Od początku polskiej transformacji ustrojowej (a nawet wcześniej, od roku 1987)
rodzice, chcąc mieć możliwość wpływania na życie szkół własnych dzieci i politykę
oświatową państwa, organizowali się w stowarzyszenia, fundacje, rady rodziców
i różne porozumienia obywatelskie.
Ten proces spotykał się raz z większym, raz z mniejszym zrozumieniem władz
oświatowych różnych szczebli (kolejnych ministrów edukacji narodowej, kuratorów
oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół), ale dzięki uporowi
i determinacji rodziców nigdy nie został całkowicie zablokowany.
Objęcie resortu edukacji jesienią 2015 roku przez p. Annę Zalewską, stworzyło
całkiem nową sytuację, która nigdy wcześniej na przestrzeni 26 lat nie miała miejsca.
Po raz pierwszy na czele Ministerstwa stanęła osoba, która nie tylko rozumie, jak
wielką rolę przy budowaniu oświaty na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań
społeczeństwa powinni odgrywać rodzice, ale podjęła i nadal podejmuje szereg
konkretnych działań w tym zakresie.
Do najważniejszych z nich zaliczam:
1. wprowadzenia regulacji prawnych pozostawiających rodzicom decyzję w sprawie
rozpoczynania przez ich dzieci nauki w wieku 6 lub 7 lat (art. 35 i 36 ustawy Prawo
oświatowe),
2. wprowadzenie do ustawy Karta Nauczyciela (art 85h) zapisu uniemożliwiającego
przesłuchiwanie nieletniego ucznia w charakterze świadka bez zgody i obecności
jego rodziców przed komisją dyscyplinarną oceniającą pracę nauczyciela,
3. zwiększenie reprezentacji rad rodziców (do dwóch przedstawicieli) w komisji
konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 ustawy
Prawo oświatowe),
4. wprowadzenie przepisów gwarantujących radom rodziców gromadzenie ich
funduszy na odrębnym rachunku bankowym i dysponowanie tym rachunkiem przez
osoby wyznaczone przez radę rodziców (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe),
5. deklarację podjęcia, we współpracy ze środowiskami rodziców i organizacji
pozarządowych, prac nad kompleksową nowelizacją rozdziału 4 ustawy Prawo
oświatowe (Społeczne organy w systemie oświaty),
6. zorganizowanie, wspólnie z Fundacją „Rodzice Szkole” w dniu 21. 04. 2016 r. –
I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, mającej na celu:
- podkreślenie roli rad rodziców w szkołach i w systemie oświaty,
- zdiagnozowanie oczekiwań rodziców i rad rodziców w stosunku do Ministra
Edukacji Narodowej oraz władz oświatowych niższego szczebla (kuratorów oświaty

i samorządów terytorialnych),
- upowszechnienie wiedzy dot. zagadnień związanych z radami rodziców,
7. objęcie Honorowym Patronatem i wsparcie finansowe – zorganizowanej w dniu
28.10.2017 r. – II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców poświęconej tworzeniu
i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz ocenie
wprowadzanej przez rząd reformy systemu oświaty,
8. wsparcie zorganizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez Fundację „Rodzice
Szkole” we współpracy z Wojewodami i Kuratorami Oświaty,
14 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców poświęconych upowszechnieniu
wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczoprofilaktycznych szkół,
9. wsparcie planowanych w roku szkolnym 2018/2019 16 Regionalnych Konferencji
Rad Rodziców i III Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców poświęconych:
- sprawom gospodarki finansowej rad rodziców oraz
- współpracy rad rodziców z innymi organami szkoły, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na współpracę z dyrektorami szkół,
10. zapraszanie przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” na coroczne spotkania
z kuratorami oświaty, co umożliwia przedstawienie szeregu planów i oczekiwań
środowisk rodzicielskim osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za sprawowanie
nadzoru pedagogicznego nad szkołami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz
przestrzegania na terenie szkół ustawowych praw i obowiązków rad rodziców,
11. skierowanie na początku roku szkolnego 2018/2019 specjalnego listu do
rodziców, podkreślającego ich rolę w systemie oświaty, szczególnie w tworzeniu
razem z nauczycielami programów wychowawczo-profilaktycznych szkół opartych
na wspólnych dla środowiska szkolnego systemach wartości,
12. przygotowanie poradnika: RADY RODZICÓW – Kompetencje i zasady
działania, zawierającego podstawowe informacje dotyczące organizacji i pracy rad
rodziców,
13. regularne zapraszanie przedstawicieli rodziców do szeregu debat poświęconych
sprawom polskiej szkoły (np. sprawom „ciężkich tornistrów) oraz konsultowanie
z organizacjami rodzicielskimi wszystkich projektów aktów prawnych (ustaw
i rozporządzeń).

