
II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców 
Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole 

 

Fragmenty wystąpienia Wojciecha Starzyńskiego 

  Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. 

 

Witając  przybyłych na konferencję gości - Wojciech Starzyński  skierował na ręce 

Pani Marzeny Machałek,  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 

podziękowania dla Pani Minister Anny Zalewskiej za objęcie konferencji Patronatem 

Honorowym podkreślając, że traktuje to  jako potwierdzenie (kolejny raz), jak     

ważnym elementem polityki oświatowej obecnej ekipy MEN i rządu Premier Beaty 

Szydło, są  rodzice,  a także jako  dowód zaufania i uznania dla dotychczasowych 

działań Fundacji „Rodzice Szkole”.  

Przekazał również życzenia owocnych obrad i satysfakcji w dalszej pracy na niwie 

polskiej oświaty od Pierwszej Damy  RP pani Prezydentowej Agaty Kornhauser- 

Duda. 

 

W części merytorycznej swojego wystąpienia prezes Starzyński podkreślił, że: 

„celem głównym Fundacji „Rodzice Szkole”, w który wyraźnie wpisuje się 

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców,  są   szerokie  działania na rzecz 

uspołecznienia polskiej szkoły i powiększenia, niezbędnego dla rozwoju kraju, 

kapitału społecznego. 

Te prace zapoczątkowane w na przełomie XX i XXI wieku znalazły swój finał 

w roku 2007, kiedy, z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Oświatowego i założonej 

przez nie Fundacji „Rodzice Szkole”,  rząd Premiera Jarosława Kaczyńskiego 

wprowadził do ustawy o systemie oświaty rozwiązania wyposażające rady rodziców 

w  uprawnienia umożliwiające im realne  oddziaływanie szkoły własnych dzieci. 

 

Kolejny etap, sprzyjający upodmiotowieniu rodziców na terenie szkoły rozpoczął się  

jesienią roku 2015. Natychmiast po objęciu resortu edukacji pani minister Anna 

Zalewska zaprosiła środowiska rodziców,  w tym Fundację „Rodzice Szkole”,  do 

współpracy, w wyniku której:  

1. zlikwidowano, obowiązujące przez wiele lat, rozwiązania  prawne umożliwiające 

    przesłuchiwanie przed komisją dyscyplinarną dla  nauczycieli, w roli świadków - 

    bez zgody rodziców -  nieletnich uczniów, 

2. zorganizowano 21 kwietnia 2016 roku, z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 

    I Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców, której  podsumowaniem  było 

    oficjalne stanowisko, przyjęte przez uczestników wskazujące na oczekiwania 

    rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, Parlamentarzystów, 

    Kuratorów Oświaty i Samorządów Terytorialnych,  

3. zorganizowano w roku szkolnym 2016/2017- wspólnie z Kuratorami Oświaty 

    i Wojewodami -  czternaście Regionalnych Konferencji Rad Rodziców, w których 

    uczestniczyli przedstawiciele ponad 3000 rad rodziców z całego kraju, 
 

 



4. wprowadzono do prawa oświatowego zapis gwarantujący radom rodziców 

    możliwość zakładania własnych rachunków bankowych i samodzielnego nimi 

    dysponowania (art.84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe)”. 

 

Na zakończenie prezes Starzyński zaproponował, aby obok głównego tematu 

konferencji, jakim jest tworzenie i realizacja  programów wychowawczo – 

profilaktycznych,   porozmawiać również o sprawach, ważnych w pracy rad rodziców 

szukając odpowiedzi na pytania sygnalizowane w licznych  listach i telefonach do 

Fundacji:    

a)  jak budować współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego, 

     a szczególnie współpracę pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców? 

b)  jak i w oparciu o jakie regulacje prawne powinna być prowadzona gospodarka 

     finansowa rad rodziców?  

Prezes zadeklarował, że  wszystkie problemy - których, z braku czasu, nie uda się 

omówi  w trakcie dyskusji -  zostaną zewidencjonowane i Fundacja „Rodzice Szkole” 

postara się w jak najszybszym terminie, udzielić na nie odpowiedzi, drogą pisemną 

lub telefoniczną.  

 

W ostatnich słowach swego wystąpienia Wojciech Starzyński zarekomendował 

zebranym,  realizowany przez Fundację „Rodzice Szkole” i Archiwum Akt Nowych, 

projekt Matki Niepokornych -  poświęcony matkom, których dzieci miały odwagę 

czynnie przeciwstawić się w latach 80-tych ub. wieku totalitarnemu reżimowi 

komunistycznemu -   zachęcając do nabycia pięknego albumu i podkreślając, że  

powinien on  znaleźć się w każdej szkolnej bibliotece. 
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