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REALIZACJA
PRAW
RODZICÓW

INDYWIDUALNIE

PRZEZ REPREZENTACJĘ:
RADĘ RODZICÓW

PRZEDSTAWICIEL RADY
ODDZIAŁOWEJ (KLASOWEJ)

WYBORY
Wybory przeprowadza się na
pierwszym zebraniu
rodziców w każdym roku
szkolnym. Dla skutecznej
realizacji praw rodziców jest
bardzo ważne, by zgłaszać się
do tych organów i aktywnie
włączać się w ich prace.

W skład rady rodziców
wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
(trójek klasowych) wybranych
w tajnych wyborach przez
zebranie rodziców uczniów
danego oddziału (klasy).

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ W SZKOLE

1
UZGODNIENIE
WARUNKÓW
DZIAŁALNOŚCI
ORGANIZACJI Z:

2

3

4

UZGODNIENIE WARUNKÓW
TEJ DZIAŁALNOŚCI
POZYTYWNA OPINIA
ZGODA DYREKTORA
SZKOŁY
RADY RODZICÓW

ROZPOCZĘCIE
DZIAŁANOŚCI PRZEZ
ORGANIZACJĘ

DYREKTOREM SZKOŁY
RADY SZKOŁY
(jeśli istnieje)

Takie otwarcie drzwi do placówki zewnętrznym organizacjom nie oznacza konieczności uczestniczenia dziecka we współprowadzonych przez ich przedstawicieli zajęciach innych niż obowiązkowe. Do tego bowiem konieczna jest zawsze indywidualna zgoda rodzica.

Wszelka działalność organizacji pozarządowej na terenie szkoły, nawet jednorazowa,
zawsze musi mieścić się w obowiązujących ramach prawnych.
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JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ
PODEJMOWAĆ RODZICE?
RODZICE MOGĄ:

ZWRACAĆ SIĘ DO
DYREKTORA SZKOŁY

INFORMOWAĆ
KURATORA OŚWIATY

o pełne informację
na temat działalności
organizacji na
terenie szkoły
i prowadzonych zajęć,

o przypadkach
naruszenia
obowiązujących
norm.

ZWRÓCIĆ SIĘ
DO DYREKTORA
Z WNIOSKIEM
o cofnięcie zgody na
działalność danej
organizacji pozarządowej
na terenie szkoły (gdy taka
zgoda została już wydana),

ZŁOŻYĆ RODZICIELSKIE
OŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE

przypominające
o przysługujących
im uprawnieniach,
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Wolontariusze, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, nie mogą prowadzić zajęć samodzielnie. Mogą jedynie
współuczestniczyć w prowadzeniu następujących rodzajów zajęć:

ZAJĘCIA

ZAJĘCIA PROWADZONE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

REWALIDACYJNE

W RAMACH POMOCY

ZAINTERESOWANIA

DLA UCZNIÓW

PSYCHOLOGICZNO-

I UZDOLNIENIA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

PEDAGOGICZNEJ;

UCZNIÓW.

W JAKIEJ FORMIE
PROWADZONE SĄ
ZAJĘCIA?

1. OBOWIĄZKOWE
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

5. INNE

Czy są zgodne
z podstawą programową
i programem nauczania?

Czy rodzice wyrazili
zgodę?
Czy mają charakter
edukacyjny?

Kto prowadzi zajęcia?

2. W RAMACH
PROGRAMU
WYCHOWAWCZO
–PROFILAKTYCZNEGO

3. WYCHOWANIE
DO ŻYCIA
W RODZINIE

4. DODATKOWE
ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

Czy zajęcia są zgodne
z programem?

Czy zajęcia
są zgodne
z podstawą
programową?

Czy zostały prawidłowo
wprowadzone?

Czy program był
prawidłowo przyjęty?

Czy była opinia
rady rodziców?
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UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH WDŻ
Trzeba podkreślić,
że na udział dziecka w jakichkolwiek
zajęciach nieobowiązkowych zgodę
każdorazowo musi
wyrazić rodzic.
Jest przyjętą praktyką, że zgoda jest
wyrażana w formie pisemnej.

18 lat

18 lat

UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI
nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli
jego rodzice zgłoszą dyrektorowi
szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

UCZEŃ PEŁNOLETNI
nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli
zgłosi dyrektorowi szkoły w formie
pisemnej rezygnację ze swojego
udziału w zajęciach.

ZWYCZAJE
O CHARAKTERZE
RELIGIJNYM

STANOWIĄ JEDEN
ZE SPOSOBÓW
PRAKTYKOWANIA
RELIGII

W okresie rekolekcji uczniowie
w nich uczestniczący nie uczęszczają na lekcje,
jednak szkoła ma
obowiązek zapewnić im opiekę.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
szkoła jest miejscem,
w którym za w pełni
uprawnione należy
uznać wyrażanie
przekonań religijnych
(np. poprzez obecność
krzyża czy modlitwę
przed i po zajęciach).

SĄ CZĘŚCIĄ KULTURY
NARODOWEJ

Jednocześnie nie ma
wątpliwości, że różnorodne
zwyczaje religijne są silnie
zakorzenione w tradycji
i kulturze Polski – stąd ich
organizowanie jest przejawem działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły,
a nie „promowania” okreś–lonego światopoglądu.

Praktykowanie zwyczajów mających swoje źródło w religii
w przedszkolach i szkołach publicznych (np. organizowanie
jasełek, czy „Wigilii”) jest ważnym elementem wychowawczej
i edukacyjnej funkcji szkoły.

ZWOLNIENIE
Z ZAJĘĆ
SZKOLNYCH
NA CZAS
REKOLEKCJI

UCZNIOWIE
UCZESTNICZĄCY
W LEKCJACH
RELIGII

REKOLEKCJE SĄ
PRAKTYKĄ DANEGO
WYZNANIA

Nazwa szkoły lub placówki:

miejscowość i data

Imię i nazwisko rodzica (rodziców) / prawnego opiekuna (prawnych opiekunów):

Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia:

RODZICIELSKIE OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach lub wystawienie go w inny sposób na odbiór treści wykraczających poza podstawę programową obowiązującą na jego etapie nauczania oraz
w całości lub częściowo odnoszących się do problematyki:
•
•
•

•

edukacji seksualnej;
pojęć płci „kulturowej” lub „społecznej”, tożsamości płciowej, problemów równości, tolerancji, różnorodności w odniesieniu do seksualności i płciowości;
przeciwdziałania dyskryminacji lub wykluczeniu w odniesieniu do seksualności lub płciowości, przeciwdziałania przemocy w powiązaniu z tematyką seksualności, płciowości lub rodziny, afirmowania
stylu życia grup definiujących się w oparciu o pojęcia „ekspresji seksualnej”, „orientacji seksualnej” lub
„tożsamości płciowej”, w tym działania wiążące się z udziałem uczniów w wydarzeniach skupionych
na afirmacji różnic wynikających z zachowań seksualnych;
profilaktyki ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową

wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu programu i treści
tych działań oraz informacji na temat prowadzącego je podmiotu.
Podstawą prawną mojego oświadczenia jest konstytucyjna gwarancja prawa rodziców do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji RP) znajdująca uszczegółowienie w konstytucyjnej normie potwierdzającej prawo rodziców do wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie ze
swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji). Zasady te znajdują odzwierciedlenie w ustawowej zasadzie
pomocniczej roli szkoły w wychowaniu dzieci (art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
dalej jako: Prawo oświatowe) oraz zasadzie umożliwiania uczniom podtrzymywania ich tożsamości narodowej,
etnicznej i religijnej (art. 98 ust. 1 pkt 4 Prawa oświatowego), które znajdują wyraz w kompetencji rady rodziców
do uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego) oraz
zakazie władczego ingerowania organu prowadzącego szkołę w jej działalność dydaktyczno-wychowawczą (art.
58 ust. 1 w zw. z art. 57 ust. 4 Prawa oświatowego). Naruszenie tych norm, w tym w szczególności zaniechanie
przez szkołę przedstawienia stosownych informacji lub uzyskania pisemnej zgody rodzica, stanowić może naruszenie art. 23 kodeksu cywilnego, ustanawiającego zasadę ochrony dóbr osobistych (w tym więzi rodzinnej
oraz prawa do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami).
Niniejsze oświadczenie dotyczy zarówno bieżącego roku szkolnego, jak i następnych lat szkolnych.

Czytelny podpis Dyrektora szkoły lub placówki
–potwierdzenie otrzymania oświadczenia

Czytelny podpis rodzica (rodziców)
/ prawnego opiekuna (prawnych opiekunów)

Rodzic składający to oświadczenie korzysta z programu wsparcia prawnego
Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

WSPARCIE ORDO IURIS
Instytut Ordo Iuris jest fundacją i zakres naszej aktywności jest ściśle
uzależniony od funduszy, które pozyskamy na działalność statutową. Ceniąc
sobie niezależność, nie korzystamy ze środków publicznych i grantów, których
pozyskanie mogłoby ją ograniczać. Naszą działalność prowadzimy tylko dzięki
hojności naszych Darczyńców, zwłaszcza tych, którzy wspierają nas regularnie
co miesiąc w ramach Kręgu Przyjaciół (więcej na: www.przyjaciele.ordoiuris.pl)

RAZEM MOŻEMY REALNIE
WPŁYWAĆ NA RZECZYWISTOŚĆ!

DAROWIZNĘ MOŻNA PRZEKAZAĆ NA KONTO
32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
oraz za pomocą przelewów internetowych Tpay i PayPal
(szczegóły na stronie www.ordoiuris.pl).

WIĘCEJ INFORMACJI NA: DLARODZICOW.ORDOIURIS.PL
Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris • ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
biuro@ordoiuris.pl • tel. 22 404 38 50, fax 22 127 91 25
Square de Meeus 35 • 1000 Brussels, Belgium
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