
 

Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców w Gdańsku 
 

Dnia 07-03-2017 roku przedstawiciele Rady Rodziców z Czarnej Dąbrówki jak i Nożyna w 

osobach p. Iwona Michańczyk, p. Małgorzata Bartelik, p. Marta Kwiecień oraz Pani Joanna 

Podchorodecka-Grzonka Nożno uczestniczył w Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w 

Gdańsku w sali BHP –  zabytkowym budynku na terenie Stoczni Gdańskiej, ul. ks. Jerzego 

Popiełuszki 6. 

 

Program konferencji: 
10.00 - 10.15 Otwarcie Konferencji: Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, Monika Kończyk - 

Pomorski Kurator Oświaty 

10.15 - 11.30 Wystąpienia Gości  

10.30 - 11.00 Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty – wczoraj, dziś, jutro… - 

Wojciech Starzyński 

11.00 - 11.30 Rola  rodziców w tworzeniu i realizacji  programu wychowawczego szkoły - Katarzyna 

Styczyńska 

11.30 - 12.00 Jak założyć i prowadzić radę rodziców - podstawowe informacje prawno - organizacyjne 

- Krzysztof  Zuba 

12.00 - 12.30 Przerwa/konferencja prasowa 

12.30 - 13.00 Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława Grzemba - 

Wojciechowska 

13.00 - 13.30 Przedstawienie Stanowiska I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców Przyjęcie 

Stanowiska Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców - Krzysztof  Zuba 

13.30 - 13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji: Monika Kończyk - Pomorski Kurator 

Oświaty,   Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. 

 

Konferencja miała na celu pomoc i uświadomienie przedstawicieli Rada Rodziców oraz nauczycieli i 

dyrektorów, iż RODZICE są współgospodarzami w SZKOLE, a nie dodatkiem. Zaprezentowano 

rodzicom wdrażanie sprawdzonych metod i form współpracy z dyrektorem szkoły, nauczycielami i 

uczniami oraz pracownikami niepedagogicznymi. Przedstawiono uczestnikom konferencji jak 

sprawnie i koniecznie wspólnie z radą pedagogiczną tworzyć i realizować  program wychowawczy 

szkoły. 

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciech Starzyński jasno podkreślił miejsce i rolę rad 

rodziców w polskim systemie oświaty. 

Wystąpienie Pani Mirosława Grzemba – Wojciechowska dyrektor szkoły nr. 5 w Poznaniu było 

najbardziej oklaskiwane przez uczestników konferencji. Na własnym przykładzie przedstawiła w 

wypracowany system współpracy z Radą Rodziców jaki opracowali wspólnie, i który nadal 

udoskonalają dla lepszej organizacji życia szkoły. Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiła 

bardzo ożywiona i konstruktywna dyskusja. Korzystając z obecności  w/w osób przedstawiciele Rad 

Rodziców zadawali im pytania i uzyskiwali bardzo konkretne wskazówki jak np., że każdy wniosek 

powinien być składany na piśmie ze wskazaniem w jakim czasie oczekujemy odpowiedzi.  

 

Organizatorzy serdecznie podziękowali wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w 

konferencji. Za przedstawione podczas konferencji pomysły, które maja być w przyszłości 

wprowadzone dla jeszcze sprawniejszego funkcjonowania Rad Rodziców.  

 

To spotkanie było przykładem szczerego dzielenia się wiedzą, doświadczeniem z wszystkimi, którzy 

zechcieli uczestniczyć w konferencji. Z całą pewnością możemy stwierdzi, iż watro było uczestniczyć 

w tak profesjonalnie przygotowanej Konferencji Rad Rodziców, z której wszyscy uczestnicy wynieśli 

wiele konkretnych informacji i podstaw prawnych potrzebnych do prowadzenia sprawnie działalności 

Rad Rodziców. 

 

Dziękujemy Panu Wójtowi z udostępnienie busa na powyższe szkolenie. 

 

Pani dyrektor Mirosława Grzemba – Wojciechowska po swoim wygłoszonym wykładzie przytoczyła 

bardzo ważne słowa Papieża Franciszka wygłoszone  Przemówienie podczas spotkania z uczniami i 

nauczycielami szkół włoskich - 10 V 2014r. 



 

„...że szkoła nie jest parkingiem. Jest miejscem spotkania w drodze. Spotyka się kolegów; spotyka się 

nauczycieli; spotyka się pracowników niedydaktycznych. Rodzice spotykają się z nauczycielami; 

dyrektor spotyka się z rodzinami itd. Jest to miejsce spotkania. A my potrzebujemy tej kultury 

spotkania, żeby się poznawać, żeby się pokochać, żeby razem iść. A to jest sprawą fundamentalną 

właśnie w okresie dorastania, jako dopełnienie rodziny. Rodzina jest pierwszą komórką relacji: więź 

z ojcem i matką, z rodzeństwem jest podstawą i zawsze nam towarzyszy w życiu. Ale w szkole 

«nawiązujemy relacje społeczne»; spotykamy osoby odmienne od nas, różniące się wiekiem, kulturą, 

pochodzeniem, umiejętnościami. Szkoła jest pierwszą społecznością uzupełniającą rodzinę. Rodzina 

i szkoła nie powinny być nigdy przeciwstawiane! Są komplementarne, a zatem ważne jest, aby ze 

sobą współpracowały, wzajemnie się szanując. A rodziny dzieci z danej klasy mogą wiele zdziałać, 

współpracując między sobą i z nauczycielami. To przywodzi na myśl bardzo piękne przysłowie 

afrykańskie: «Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska». Aby wychować młodego 

człowieka, potrzeba bardzo wielu ludzi: rodziny, nauczycieli, pracowników niedydaktycznych, 

profesorów, wszystkich! Czy podoba się wam to przysłowie afrykańskie? Podoba się wam? 

Wypowiedzmy je razem: Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska! Razem! Do 

wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska!...” 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Przewodnicząca Rady Rodziców            Skarbnik Rady Rodziców           Sekretarz Rady Rodziców 
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