
Zaangażowanie, odpowiedzialność  
i wpływ rodziców na pracę szkoły plus 
pozytywne podejście do nauki i fre-
kwencji szkolnej mogą mieć duże 
znaczenie dla osiągnięć w nauce  
i ogólnego samopoczucia uczniów.

Aktywni rodzice
LEPSZA SZKOŁA PODSTAWOWA



W szkołach podstawowych powołano właśnie Rady 
Szkoły. Rada Szkoły pełni rolę pomostu konsulta-
cyjnego dyrektora szkoły oraz społeczności szkolnej 
w sprawach danej szkoły. W radzie zasiada dziewięć 
osób, a kadencja trwa dwa lata. W jej skład wchodzi: 
dwóch przedstawicieli nauczycieli wraz z jednym 
przedstawicielem innych pracowników danej szko-
ły, dwóch przedstawicieli uczniów i dwóch przedsta-
wicieli rodziców, plus dyrektor szkoły, który kieruje 
pracą Rady Szkoły i ponosi odpowiedzialność za jej 
powołanie. Rada Szkoły wybiera dodatkowo jednego 
przedstawiciela okolicznej społeczności lub dodat-
kowego przedstawiciela z grupy rodziców.  Ponadto 
dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku powinien 
zapraszać na wspólne zebrania Radę Szkoły i Zarząd 
Rady Uczniów.

Rada Szkoły pracuje zgodnie z postanowieniami arty-
kułu 8 prawa o szkołach podstawowych nr 91/2008. 
Wydano specjalne przepisy dotyczące Rady Szkoły, 
przepisy nr 1157/2008. Dyrektor szkoły pilnuje, aby 
rodzice i pracownicy szkoły znali procedurę pracy 
Rady Szkoły poprzez publikowanie ich w programie 
nauczania i na stronie internetowej szkoły. Rada 
Szkoły blisko współpracuje z Zarządem Komitetów 
Rodzicielskich i Rady Uczniów.



Rada Szkoły jest nowym pomostem komunikacji. W regulaminie określone 
jest miejsce i czas jej zebrań. Nominacje do Rady Szkoły odbywać się 
powinny na początku roku szkolnego. Powstanie Rady ma wpłynąć na 
zwiększenie zaangażowania rodziców w działanie szkoły, przez co buduje 
się kontakt rodziców ze szkołą. Osoby zainteresowane dokładniejszymi 
informacjami mogą je znaleźć na stronie internetowej swojej szkoły.

Wytyczne na temat Rady Szkoły, regulamin Rady Szkoły z ministerstwa 
i inne informacje dotyczące funkcjonowania Rady Szkoły można znaleźć 
na stronie www.heimiliogskoli.is

Udział w planowaniu strategii szkoły i formowaniu jej suwerenności•	
Dyskusja na temat programu nauczania szkoły, rocznych planów, •	
budżetu i innych planów związanych z pracą szkoły
Przedstawianie opinii na temat planów proponujących istotne zmiany •	
w szkole oraz w pracy szkoły zanim podjęta zostanie ostateczna 
decyzja
Ogólna kontrola stanu bezpieczeństwa, budynków oraz ogólnego •	
samopoczucia uczniów

Komitet Rodzicielski jest zgodnie z art.9 prawa nr 91/2008, wymagany 
prawnie. „W szkołach podstawowych powinien funkcjonować Komitet 
Rodzicielski. Za jego założenie odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, 
który w razie potrzeby udziela stosownej pomocy. Rola Komitetu 
Rodzicielskiego polega na wspieraniu pracy szkoły, przyczynianiu się 
do dobrego samopoczucia uczniów oraz wzmacnianiu więzi pomiędzy 
szkołą a domem. Komitet Rodzicielski każdej szkoły ustala swoje reguły 
pracy, między innymi dotyczące wyborów do zarządu zrzeszenia i wyboru 
przedstawiciela do Rady Szkoły”.

Dokładne informacje o zasadach funkcjonowania Komitetu Rodzicielskiego, 
różne publikacje Zrzeszenia oraz między innymi zasady kontroli przy 
wyborach do Rady Szkoły znaleźć można na stronie internetowej  
www.heimiliogskoli.is. Praktyczne informacje znaleźć można również na 
www.nymenntastefna.is.

Prawo o szkołach podstawowych nr 91/2008 na temat pracy Komitetu •	
Rodzicielskiego mówi: „Wspierać pracę szkoły, przyczyniać się do 
dobrego samopoczucia uczniów oraz wzmacniania więzi pomiędzy 
domem a szkołą”.
Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa rodziców w pracy szkoły•	
Wymiana informacji pomiędzy domem a szkołą (między innymi •	
poprzez stronę internetową szkoły)
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Wydawanie biuletynu o współpracy rodziców•	
Udział w szkoleniach dotyczących szkoły•	
Opieka, kontrola oraz nadzór nad pracą szkoły•	
Kontakt i współpraca z kierownictwem szkoły – udział w Radzie •	
Szkoły
Kontakt z przedstawicielem rodziców w Radzie Szkoły oraz Gminnej •	
Komisji Szkolnej
Kontakt i opieka nad pracą przedstawicieli klas (Rada Przedstawicieli •	
Komitetów Rodzicielskich)
Odpowiedzialność za zorganizowanie, kształcenie i zapraszanie na •	
zebrania w zrzeszeniu rodziców
Kontakt z radą uczniowską i ochrona interesów uczniów•	
Kontakt z osobami spoza szkoły, między innymi najbliższej •	
społeczności i władz
Kontakt przedstawiciela Rady Rodziców z Terenową Radą Rodziców i •	
Krajowym Zrzeszeniem Rodziców
Kontakt z Gminną Radą Przeciw Uzależnieniom•	

Wyniki badań pokazują, że współpraca rodziców i szkoły ma pozytywny 
wpływ na pracę szkoły. Korzyści ze współpracy są następujące:

Lepsze samopoczucie dzieci w szkole•	
Zwiększenie zainteresowania i lepsze wyniki w nauce•	
Zwiększenie pewności siebie uczniów•	
Bardziej pozytywny stosunek rodziców i uczniów do szkoły•	
Większe zaangażowanie rodziców w wychowywaniu•	

Dom i Szkoła – Krajowe Zrzeszenie Rodziców jest wolnym społecznym 
zrzeszeniem, które ma na celu wzmacnianie roli rodziców i rodzin w 
wychowaniu oraz udziela im wsparcia i zachęca do aktywnego uczestnictwa 
w społeczności szkolnej.

Zrzeszenie krajowe działa dla rodziców w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i średnich, rodziców będących mężami zaufania w 
zarządzie Rady Rodziców, Rady Szkoły oraz Komitetów Rodzicielskich, 
przedstawicieli klas, przedstawicieli rodziców w Gminnej Komisji Edukacji, 
zarządów szkoły, gminy i ministerstwa.

Zrzeszenie funkcjonuje w oparciu o środki pozyskane z rocznych składek 
członków, szkół i organizacji. Twoje wsparcie ma znaczenie.

Zachęcanie i wspieranie do pozytywnej i silnej współpracy domu, •	
przedszkola, szkoły podstawowej i średniej
Wspieranie rodziców w pełnieniu roli wychowawczej i okazywanie im •	
wsparcia i zachęty do aktywnego uczestnictwa w pracy szkoły
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Wzmacnianie działania Rady Rodziców, Rady Szkoły i Komitetów •	
Rodzicielskich w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich
Przyczynianie się do powstawania i wspieranie lokalnych zrzeszeń w •	
całym kraju, aby wzmocnić połączone siły rodziców i obywateli
Udział w programie szkoły – spraw dotyczących rodziny, dzieciństwa, •	
sportu i rekreacji
Przekazywanie punktu widzenia rodziców władzom i praca nad •	
zwiększeniem wpływu rodziców na pracę szkoły
Współpraca z innymi zrzeszeniami, które zajmują się podobnymi •	
dziedzinami w kraju i za granicą

Dostęp do informacji i doradztwo dla rodziców i szkoły•	
Publikowanie materiałów naukowych, czasopism, czasopisma interneto-•	
wego Samstíga (Harmonia) i przewodników
Strona internetowa zawierająca wiadomości, wiedzę oraz ważne informacje•	
Wykłady o współpracy rodziców i wychowaniu•	
Organizacja i udział w konferencjach o wychowaniu i sprawach szkolnych•	
Wspieranie i organizacja działań przeciw uzależnieniom•	
Aktywna współpraca w dyskusjach oraz programowaniu spraw szkolnych i •	
rodzinnych w społeczeństwie

 

SAFT – od 1999 roku Unia Europejska prowadzi program działania na temat •	
bezpiecznego używania Internetu o nazwie Safer Internet Action Plan (Plan 
działania dla bezpieczniejszego Internetu). Celem planu jest przyczynianie 
się do bezpieczniejszego użytkowania Internetu i innych nowoczesnych 
środków przekazu wśród dzieci i młodzieży. Między innymi poprzez walkę 
przeciwko bezprawnym i niepożądanym materiałom oraz wspieranie 
budzenia świadomości o bezpieczeństwie korzystania z Internetu w 
społeczeństwie. Od roku 2004 Zrzeszenie Dom i Szkoła przeprowadza na 
Islandii akcję uświadamiającą o bezpieczeństwie korzystania z Internetu. 
Projekt od początku nosi nazwę Społeczeństwo, Rodzina i Technologia, 
(Samfélag, fjölskylda og tækni), skrót SAFT
Nagroda dla rodziców Zrzeszenia Dom i Rodzina. Corocznie przyznawane •	
jest wyróżnienie projektom, które wzmacniają współpracę domu, szkoły i 
okolicznej społeczności oraz zwiększają aktywność rodziców, pracowników 
szkół i uczniów w tej istotnej roli przedszkoli, szkół podstawowych i 
średnich
Działalność przeciw uzależnieniom w różnych projektach np.: grupa Saman •	
(Razem)
Projekt Olweusar przeciwko znęcaniu się - Zrzeszenie Dom i Szkoła bierze •	
udział od początku w projekcie Olweusar przeciwko znęcaniu się
Udział w Wielkim konkursie czytania w klasach siódmych. Zrzeszenie •	
Dom i Szkoła bierze udział w projekcie Raddir (Głosy), zrzeszenia na rzecz 
uważnego czytania i artykulacji, utworzono dodatkowe struktury dla 
organizacji Wielkiego Konkursu Czytania
Publikacja materiałów edukacyjnych dla rodziców i interaktywne •	
strony internetowe z informacjami oraz przydatnymi materiałami  
www.heimiliogskoli.is oraz www.saft.is
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Dom i szkoła  
Suðurlandsbraut	24,	2	piętro		•		108	Reykjavik	 
Telefon	516	0100		•		www.heimiliogskoli.is		•		www.saft.is

•	 Zobowiązania	rodzicielskie
•	 Pomagajmy	dzieciom	w	czytaniu
•	 Ja	i	moja	klasa
•	 Plansze	do	nauki	w	domu
•	 Broszura	o	nauce	w	domu
•	 Broszura	o	znęcaniu	się	–	dobre	rady	dla	rodziców
•	 O	informacjach	poufnych
•	 Przewodnik	o	współpracy	rodziców	w	przedszkolu
•	 Przewodnik	o	współpracy	rodziców	w	szkole	podstawowej
•	 Przewodnik	o	współpracy	rodziców	w	szkole	średniej
•	 Dobre	rady	o	Internecie	dla	rodziców
•	 Dla	kogo	są	gry	komputerowe

Wraz z nowym prawem o przedszkolach, szkołach pod-
stawowych oraz średnich od czerwca 2008 roku zakła-
da się większe i silniejsze zaangażowanie rodziców w 
pracę szkoły oraz zwiększenie ich uczestnictwa w pro-
gramie szkoły. Potrzeba istnienia Krajowego Zrzesze-
nia Dom i Szkoła jest koniecznością.

•	 Siła	tkwi	w	liczbie
•	 Głos	rodziców	jest	lepiej	słyszalny
•	 Lepszy	dostęp	do	informacji
•	 Wsparcie	w	spełnianiu	roli	rodzica
•	 Zrzeszenie	 stoi	 na	 straży	 rozwoju	 i	 warunków	 
 edukacji dzieci do 18 roku życia oraz pilnuje, aby  
 przedszkole było pierwszym stopniem edukacji.

Bardzo łatwo jest zostać członkiem. Możesz zare-
jestrować się na stronie internetowej, wysłać nam  
e-maila lub do nas zadzwonić.
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