
Protokół ze spotkania Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty
 i Wychowania w dniu 20 września 2012 roku.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Katowice Rynek 13 w sali 119. W spotkaniu 
uczestniczyli  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  i  Wydziału  Edukacji  Urzędu 
Miasta  Katowice  oraz  zaproszeni  przedstawiciele  Rad  Szkół  i  Rad  Rodziców–  listę 
uczestników dołączono do niniejszego protokołu ( zał. 1 )

1. Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Pan  Mieczysław  Żyrek  poinformował  zebranych  o 
uaktualnieniu strony internetowej Zespołu o nowy protokół. Ponadto odniósł się do 
2  wniosków  złożonych  podczas  poprzedniego  spotkania  przez 
współprzewodniczącego Pana Krzysztofa Śnioszka tj: 
-  wniosku  dotyczącego  włączenia  tematyki  dotyczącej  spraw  edukacji,  oświaty  i 
wychowania  do  programu  współpracy  Miasta  Katowice  z  organizacjami 
pozarządowymi  na  2013  r.-  wniosek  został  rozpatrzony  pozytywnie.  Powyższa 
tematyka będzie uwzględniona w przyszłorocznym programie,
-  wniosku  o  zorganizowanie  dyżurów  specjalistów  z  rejonowej  Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Szkole  Podstawowej  nr  42-  wniosek  również 
rozpatrzony  pozytywnie,  dodatkowo  rozszerzony  na  obszar  działania  wszystkich 
4 katowickich rejonowych poradni. W ramach zawiązanego kontraktu z dyrektorami 
szkół psychologowie, pedagodzy  i logopedzi z tych placówek będą świadczyć swoje 
usługi bezpośrednio w szkołach. 

Następnie Pan Krzysztof Śnioszek przedstawił projekt regulaminu działania Zespołu 
Doradczo-Inicjatywnego  ds.  Edukacji  (  zał.  2  )  z  prośbą  o  przesłanie  przez 
przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  uwagi  i  propozycji  oraz  o  konsultację 
radców prawnych Urzędu Miasta. Uczestnicy spotkania zapoznali się z jego treścią. Po 
uwzględnieniu kilku zmian: zmodyfikowanie treści § 3 –ostatnie zdanie tego paragrafu 
,,Współprzewodniczący reprezentują Zespół na zewnątrz oraz podpisują dokumenty i 
korespondencję  kierowaną  przez  Zespół”  otrzymało  brzmienie 
,,Współprzewodniczący  reprezentują  Zespół  na  zewnątrz  oraz  podpisują  wspólnie 
dokumenty  i  korespondencję  kierowaną  przez  Zespół”  oraz  dodanie  zapisu 
uwzględniającego  ewentualność  zwołania  specjalnego,  pozaharmonogramowego 
posiedzenia Zespołu, na pisemny wniosek współprzewodniczących lub przedstawicieli 
3  organizacji  pozarządowych  w  ciągu  7  dni   od  jego  złożenia.  Zaproponowano 
poddanie  regulaminu  pod  głosowanie  na  następnym  spotkaniu,  po  wnikliwym 
zapoznaniu się z nim wszystkich zainteresowanych i uzyskaniu opinii prawnej. 
Na  zakończenie  części  spotkania  dotyczącej  spraw  organizacyjnych, 
Współprzewodniczący  Pan  Krzysztof  Śnioszek  zapowiedział,  iż  na  grudniowym 
spotkaniu  poddana  zostanie  pod  głosowanie  problematyka  spotkań  na  rok  2013, 
zachęcając jednocześnie członków do zastanowienia się  nad potencjalnymi tematami. 

2. Następnie  rozpoczęła  się  merytoryczna  cześć  spotkania,  które  poświęcone  było 
współpracy  organu  prowadzącego  z  rodzicami,  radami  rodziców  i  radami  szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.

Pierwsza  zabrała   głos  Pani  Teresa  Guja.  Jako  przewodnicząca  Rady  Rodziców 
w Szkole Podstawowej 27 w roku szkolnym 2007/2008 podzieliła  się z zebranymi 
swoimi  doświadczeniami  w  tym  zakresie.  Przedstawiła  nieprzychylny  obraz 
współpracy Rady Rodziców z Radą Szkoły, która wbrew obowiązującym przepisom 



dysponowała  zebranymi  od  rodziców  środkami  finansowymi,  odsuwając  Radę 
Rodziców od współdecydowania o sprawach szkoły, marginalizując jej role i  czyniąc 
z niej organ fasadowy. 

Współprzewodniczący Pan Krzysztof Śnioszek podkreślił, iż spotkanie dotyczy relacji 
pomiędzy  organem  prowadzącym  a  Radami  Rodziców  i  Szkół  i  najlepszym 
narzędziem oceny tej współpracy jest liczba pozytywnie uwzględnionych wniosków 
tych  organów  szkół,  które  wpłynęły  do  Prezydenta  Miasta.  Naczelnik  Wydziału 
Edukacji  odniósł się do tego pytania informując,  iż w ciągu roku wpływa od Rad 
Rodziców  i  Rad  Szkół   kilkanaście  wniosków  przede  wszystkim  dotyczących 
remontów.  Pani  Katarzyna  Piotrowska  Przewodnicząca  Rady  Szkoły  III  Liceum 
Ogólnokształcącego odnosząc się do własnych doświadczeń współpracy z Wydziałem 
Edukacji  podkreśliła,  iż  większość  wniosków  które  złożyli  było  pozytywnie 
rozpatrzonych,  w  pozostałych  przypadkach  zawsze  otrzymywali  wyczerpującą 
informację o powodach dla których nie można ich uwzględnić.

Pan Krzysztof Śnioszek bardzo negatywnie ocenił ustawowy zapis o rocznej kadencji 
Rad Rodziców. Wg niego może on prowadzić do nadużyć  bo stwarza  dyrektorom 
możliwość  wyeliminowania z niej niewygodnych członków. 

Pani  Bogumiła  Kurcab-Karkoszka  reprezentująca  Stowarzyszenie  Czasu  Wolnego 
Dzieci  i  Młodzieży,  prowadzącego  działalność  na  rzecz  Pałacu  Młodzieży 
poinformowała zebranych, iż w tej placówce rola Rady Rodziców jest bardzo duża, 
jest silnym, autonomicznym organem, decydującym o zgromadzonych finansach. Do 
tego głosu przychyliła się Pani Aleksandra Doktorowicz - Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego dla Dzieci  Niesłyszących i  Słabosłyszących i  jednocześnie członek 
Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Głuchym. Podkreśliła, że w kierowanej 
przez nią  placówce wszystkie  ustalenia  z Radą Rodziców uzgadniane są pisemnie, 
a ona jako dyrektor nie ma wpływu na gromadzone przez Rade Rodziców finanse. 
Przewodnicząca  Rady  Miejskiego  Przedszkola  nr  47  Pani  Danuta  Krala  również 
wyraziła opinię, iż naciski dyrektora na społeczne organy w szkole są niedopuszczalne 
i  niezgodne  z  prawem  i  w  jej  placówce  także  nie  ma  mowy  o  tego  rodzaju 
nadużyciach. Pani Małgorzata Plesińska- Przewodnicząca Rady Szkoły przy Zespole 
Szkół  Przemysłu  Spożywczego  wyjaśniła,  że  organ  który  reprezentuje  nie  ma  do 
czynienia z finansami zbieranymi na rzecz szkoły. Tylko Rada Rodziców może nich 
korzystać. Rada Szkoły jest jedynie gremium opiniodawczym i na tym kończy się jej 
rola.  W ramach posiadanych kompetencji  może oczywiście  pozyskiwać dodatkowe 
środki dla szkoły nie może jednak dysponować tymi ze składek rodziców. Podczas 
wspólnej dyskusji wszyscy uczestnicy podkreślili, iż fakt angażowania się rodziców w 
życie  szkoły  i  ich  chętny  udział  w  pracach  Rad  Rodziców  to  nowe,  niezwykle 
pozytywne zjawisko.
Pan  Krzysztof  Śnioszek,  kontynuując  dyskusję  o  nieprawidłowościach  w 
gospodarowaniu  środkami  Rady  Rodziców,  podniósł  kwestię  nieprecyzyjności 
przepisów regulujących  te  sferę  ich  działalności:  z  jednej  strony nadzór  nad  nimi 
powinien mieć organ prowadzący bo jest to część finansów szkoły z drugiej strony te 
środki  finansowe pochodzą  ze  społecznych  a nie  publicznych  źródeł  stąd miasta  i 
powiaty  nie  chcą  ingerować  w  działalność  finansową  Rad  Rodziców.  Kolejny 
paradoks polega na tym że Rady Rodziców nie posiadają osobowości prawnej  nie są 
podmiotem obrotu prawnego ale mogą mieć nadany NIP i podlegać kontroli organu 
podatkowego. Z drugiej strony dochodzi też do tak absurdalnych sytuacji, iż niektóre 



Rady Rodziców zatrudniają wysokoopłacanych skarbników. Bez wątpienia w kwestii 
finansów Rad Rodziców wiele zagadnień wymaga doprecyzowania.

Kolejnym problemem jest prestiż Rad Rodziców i Rad Szkół, Pan Krzysztof Śnioszek 
podkreślił,  że  sposobem  na  podniesienie  rangi   organów  społecznych  byłoby 
stworzenie gremium składającego się z reprezentantów wielu Rad Rodziców. Poddał 
pod  głosowaniu  wniosek  o  organizowanie  co  najmniej  raz  w  roku  spotkania  Rad 
Rodziców  z  Prezydentem  lub  I  Wiceprezydentem  Miasta  Katowice.  Naczelnik 
Wydziału  Edukacji  przypomniał,  że  Prezydent  stwarza  możliwość  kontaktu  z 
mieszkańcami  Katowic  podczas  spotkań  organizowanych  cyklicznie  w 
poszczególnych dzielnicach. Zasugerował, że tego typu sytuacje można wykorzystać 
do nawiązania dialogu z Radami Rodziców. Członkowie Zespołu zdecydowali jednak, 
że formuła tego typu zebrań nie jest wystarczająca i istnieje konieczność odrębnych 
spotkań, dedykowanych tylko i wyłącznie problemom Rad Rodziców.

Pan  Krzysztof  Śnioszek  próbując  znaleźć  źródło  zjawiska  lekceważenia  Rady 
Rodziców i marginalizowania roli jej członków w społecznościach szkolnych wskazał 
na cel jaki realizują placówki oświatowe czyli  uspołecznienie,  oderwanie dzieci od 
rodziców.  Skoro  rodzice  oddali  swoje  dzieci  szkole  w  celu  dalszej  socjalizacji 
nauczyciele  oczekują  większej  swobody  w  działaniu  –  oto  obowiązujący  schemat 
myślenia.  Dlatego  uważa,  że  partnerstwo,  wzajemne  poszanowanie  obydwu  stron, 
uznanie swoich potrzeb i nawiązanie dialogu jest najlepszym rozwiązaniem. Osobną 
kwestią jest niewielki zapał rodziców odnośnie spraw szkoły ale jeżeli  nauczyciele 
uznają obecność  rodziców w życiu swojej placówki za ważną i celową  automatycznie 
wzrośnie  ich  zaangażowanie.  Na  tym  zakończono  część  merytoryczną  spotkania. 
Naczelnik Wydziału Edukacji przeprosił zebranych i ze względu na dalsze obowiązki 
służbowe opuścił spotkanie.

3. Poddano pod głosowanie wniosek o organizowanie co najmniej raz w roku spotkań 
Rad Rodziców z  Prezydentem lub  I  Wiceprezydentem Miasta  Katowice.  Wniosek 
przyjęto jednogłośnie ( 14 głosów ). Następnie Pan Krzysztof Śnioszek poddał pod 
głosowanie wniosek o organizowanie  przez Wydział Edukacji raz w roku szkoleń dla 
Rad  Rodziców  z  udziałem  przedstawicieli  organu  prowadzącego,  organu  nadzoru 
pedagogicznego oraz urzędu skarbowego, na których poruszano by aspekty prawne i 
praktyczne ich funkcjonowania. Wniosek również został przyjęty jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Magdalena Floriańska


