Rodzicielska Wyprawka Szkolna - RWS
Prawa i obowiązki rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty
Niezbędnym warunkiem stworzenia systemu oświaty odpowiadającego na wyzwania XXI wieku
jest harmonijna współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego: dyrektorów szkół rad
pedagogicznych, rad rodziców, samorządów uczniowskich, kuratorów oświaty
i organów prowadzących - samorządów terytorialnych. Aktywne uczestnictwo w tym procesie
rodziców i rad rodziców, wymaga znajomości ich praw i obowiązków oraz umiejętności
podejmowania wspólnych działań na rzecz dobra całego szkolnego środowiska.
Celem projektu Rodzicielska Wyprawka Szkolna jest m. in. wyposażenie w niezbędną wiedzę
rodziców uczniów pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, wchodzących w środowisko
szkolne w nowej roli – rodzica. Często brakuje im w tym zakresie umiejętności i pomysłów jak ta
rola ma wyglądać, a doświadczenia z czasów, kiedy sami byli uczniami nie przystają do obecnych
regulacji oraz potrzeb.
Realizacja projektu będzie przebiegała w sześciu zazębiających się i wzajemnie
uzupełniających etapach:
Etap I
Przygotowanie i dostarczenie do szkół 300. 000 broszurek - dla rodziców uczniów
rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych - zawierających podstawowe
informacje na temat praw i obowiązków rad rodziców oraz przygotowanie
w formie elektronicznej znowelizowanego poradnika Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy
stanowiącego kompendium wiedzy - dotyczącej zasad tworzenia i funkcjonowania rad rodziców niezbędnej w pracy dyrektora szkoły, nauczycieli i rad rodziców.
Etap II
II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców (Program wychowawczo – profilaktyczny
w polskiej szkole).
Etap III
Konsultacje ekspertów Fundacji „Rodzice Szkole”, drogą mailową oraz telefoniczną, dotyczące
organizacji i funkcjonowania rad rodziców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na regulaminy rad
rodziców, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych oraz zasady prowadzenia przez
rady rodziców gospodarki finansowej.
Etap IV
III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców (Prawo oświatowe - ważny element aktywizacji rad
rodziców).
Etap V
Ewaluacja projektu oraz podsumowanie w formie raportu końcowego.
Etap VI
Przekazanie raportu końcowego do Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorów Oświaty, samorządów
terytorialnych- organów prowadzących szkoły oraz wszystkich publicznych szkół na terenie kraju.

