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II Wielkopolska Konferencja Rad Rodziców 
 

Termin: 14 grudnia 2018 r. 

Miejsce: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 

Organizatorzy: Fundacja „Rodzice Szkole”, 

Wielkopolski Kurator Oświaty 

Goście Honorowi: Posłowie i Senatorowie z regionu 

Uczestnicy: Przedstawiciele 150 – 200 Rad Rodziców ( 2 osoby z każdej Rady 

Rodziców), 

Dyrektorzy szkół, 

Przedstawiciele samorządów terytorialnych 

Razem: 250 - 350 osób 
 
 
 

 
Cele konferencji: 

 
Upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców z szczególnym zwróceniem 
uwagi na: 

 
 gospodarkę finansową Rad Rodziców, 
 tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, 
 współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego. 



Program „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich” jest realizowany w ramach dwóch projektów: Akademia Finansów Rad 
Rodziców współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Rodzice dla szkoły-Rodzice dla społeczeństwa 

współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

 

Program 
II Wielkopolskiej Konferencji Rad Rodziców 2018-12-14 

(Rady rodziców – ważni uczestnicy życia szkół) 
 

9.00 - 10.00: Rejestracja uczestników 

10.00 - 10.10: Otwarcie Konferencji: Wojewoda Wielkopolski 

10.10 - 10.20: Wystąpienia Gości Honorowych 

10.20 - 11.00: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty, w świetle 

obowiązujących regulacji prawnych - Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu 

Fundacji „Rodzice Szkole” 

11.00 - 11.30: Współdziałanie podmiotów zewnętrznych w realizacji podstawy programowej i 

programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole – dr Zbigniew Talaga 

Wicekurator Oświaty 

11.30 – 12.30: Gospodarka finansowa rad rodziców: 

- jak założyć i prowadzić rachunek bankowy rady rodziców? 

- jak przygotować preliminarz budżetowy rady rodziców? 

- jak pozyskiwać dodatkowe środki na działalność rad rodziców (festyny 

szkolne, loterie fantowe, konkursy, darczyńcy zewnętrzni)? 

- jak prowadzić dokumentację finansową rad rodziców? 

- jakie zapisy dotyczące gospodarki finansowej rad rodziców powinny się 

znaleźć w Regulaminie rady rodziców? - Krzysztof Zuba, 

Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole” 

12.30 - 13.00: Przerwa kawowa / konferencja prasowa/ 

13.00 - 13.40: Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców w budowaniu współpracy 

wszystkich uczestników życia szkolnego oraz tworzeniu i realizacji 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły - Mirosława Grzemba – 

Wojciechowska, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole” 

13.40-14.40: Dyskusja, Pytania i odpowiedzi 

14.40-15.00: Podsumowanie i zakończenie Konferencji: Wielkopolski Kurator 

Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” 

 
Uwaga: 
Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na pytania 
i odpowiedzi. 


