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Z	raportu	Stowarzyszenia	Klon/Jawor,	w	którym	omówiono	wyniki	ósmej	edy-
cji	badania	„Kondycja	organizacji	pozarządowych	w	Polsce”	i	zaprezentowa-
no	sytuację	trzeciego	sektora	w 2018 roku,	wynika,	że	na	blisko	143	tysiące	or-
ganizacji	(głównie	stowarzyszeń	i	fundacji)	zarejestrowanych	w	Polsce	aż	73%	
działa	na	rzecz	dzieci	i	młodzieży	(Charycka,	Gumkowska	2019,	s.	11).	Biorąc	
zaś	pod	uwagę,	że	dla	młodych	ludzi,	przynajmniej	do	osiemnastego	roku	ży-
cia,	szkoła	jest	miejscem,	w	którym	spędzają	znaczną	część,	a	może	nawet	więk-
szość	dnia	(obowiązek	szkolny),	właśnie	szkoła	wydaje	się	głównym	polem	ak-
tywności	tysięcy	organizacji,	które	pracują	z	dziećmi	i	młodzieżą.

Dlatego	może	dziwić,	że	nie	ukazała	się	dotąd	publikacja	zawierająca	rze-
telną	analizę	prawną	funkcjonowania	organizacji	pozarządowych	w	szkole,	nie	
ma	również	szerszych	badań	dotyczących	tego	zagadnienia.

Informacji	na	ten	temat	nie	znajdziemy	w	oficjalnej	publikacji	skierowa-
nej	do	rodziców	–	oficjalnej,	ponieważ	mam	na	myśli	Poradnik dla rodziców	
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abstrakt		
W	artykule	przedstawiono	podstawy	prawne	funkcjono-
wania	organizacji	pozarządowych	w publicznych	szkołach	
i	przedszkolach,	spróbowano	także	określić,	jaką	wiedzę	
o organizacjach	podejmujących	współpracę	ze	szkołą	chcie-
liby	mieć	rodzice	–	członkowie	rad	rodziców,	które	zgodnie	
z	Prawem	oświatowym	opiniują	wiążąco	funkcjonowanie	
podmiotów	trzeciego	sektora	na	terenie	szkoły.	Autor	prze-
analizował	w	tym	zakresie	Prawo	oświatowe,	zaprezento-
wał	ponadto	wnioski	z	badania	przeprowadzonego	podczas	
warsztatów	dla	członków	rad	rodziców,	które	odbyły	się	
w	grudniu	2018	i	w	kwietniu	2019 roku.	

keywords	 	
review,	
	non-governmental	
organisations,	parent	
councils,	parents,	
school,	education	law

abstraCt		
A	presentation	of	the	legal	basis	for	operation	of	non-gover-
nmental	organisations	at	public	schools	and	pre-schools.	
Equally	importantly,	the	article	endeavours	an	assessment	
of	the	issue	of	NGOs	working	at	schools	from	the	perspec-
tive	of	parents	and	of	the	kinds	of	questions	they	would	
like	answered	in	this	regard.	In	accordance	with	Polish	
educational	law,	parents	–	represented	by	parent	councils	
–	may	review	operations	of	NGOs	within	schools,	and	their	
opinions	are	binding	in	character.	The	author	analyses	the	
relevant	legislation	as	well	as	presenting	the	conclusions	
of	a	study	conducted	during	workshops	for	parent	council	
members	conducted	in	December	2018	and	April	2019.
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wydany	w	ramach	projektu	„Szkoła	współpracy.	Uczniowie	i	rodzice	kapi-
tałem	społecznym	nowoczesnej	szkoły”	realizowanego	przez	Ministerstwo	
Edukacji	Narodowej	w	latach	2013–2015.	Kwestia	funkcjonowania	organi-
zacji	pozarządowych	w	szkole	ogranicza	się	w	nim	do	następującego	stwier-
dzenia:	 „Organizacje	 pozarządowe	 (NGO)	 działające	 w	 regionie,	 poprzez	
realizowane	programy	mogą	wzbogacać	 i	 rozwijać	ofertę	szkoły.	Listę	or-
ganizacji	 można	 znaleźć	 na	 stronach	 samorządowych	 lub	 szukając	 we-
dług	 klucza	 tematycznego,	 np.:	 http://bazy.ngo.pl/,	 http://www.klon.org.
pl/x/779969,	 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t”	
(Piotrowska-Gromniak,	Sienkiewicz	2015,	s.	50).

We	wcześniejszych	publikacjach,	wydawanych	zwykle	przez	organizacje	
pozarządowe	zajmujące	się	funkcjonowaniem	szkoły	(szczególnie	aktywno-
ścią	rodziców	w	szkole),	również	nie	jest	to	szeroko	poruszana	problematyka.	
Najczęściej	albo	w	ogóle	nie	ma	informacji	na	temat	współpracy	szkoły	z	organi-
zacjami	pozarządowymi	(Dzierzgowska	1998;	Starzyński	2011;	Kuzior	2017),	albo	
autorzy	ograniczają	się	do	wspomnienia	o opiniowaniu	funkcjonowania	w	szkole	
stowarzyszeń	i	innych	organizacji	jako	jednej	z	kompetencji	rady	rodziców	(por.	
na	przykład:	Dzierzgowska,	Rękawek	2007;	Całek,	Poraj	2011;	Celuch	2017),	
ewentualnie	do	nieco	szerszego	wyjaśnienia	tej	kompetencji	(Całek	2018).

Co	interesujące,	w	publikacjach,	których	tytuły	wskazują	bezpośrednio	na	
podejmowanie	problematyki	stowarzyszeń	działających	w	szkole,	na	przykład	
Współpraca ze stowarzyszeniami – nowe możliwości rozwoju szkoły	(Rękawek	
2008)	czy	Stowarzyszenie rodziców. Tworzenie. Rozwój. Wolontariat kompetencji	
(Całek	2014),	jak	się	okazuje,	wcale	nie	chodzi	o	współpracę	placówek	oświa-
towych	z	organizacjami	pozarządowymi,	ale	o tworzenie	„przy	szkołach”	sto-
warzyszeń,	których	zadaniem	będzie	wspieranie	ich	działalności.

Nie	znajdziemy	szerszych	informacji	o	współpracy	szkół	z	trzecim	sekto-
rem	także	w publikacjach	dotyczących	wolontariatu	w	szkołach	–	organizacje	
pozarządowe	są	w	nich	wymieniane	po	prostu	jako	podmioty	funkcjonujące	
w	środowisku	lokalnym,	z	którymi	szkolne	koła	wolontariatu	mogą	nawiązać	
współpracę:	„W	ramach	wolontariatu	na	rzecz	środowiska	lokalnego,	szkoła	
może	nawiązać	porozumienie	z	różnymi	instytucjami,	w których	będą	działać	
wolontariusze	np.	ośrodek	pomocy	społecznej,	dom	spokojnej	starości,	dom	
dziecka.	[…]	Innym	rozwiązaniem	jest	ograniczenie	funkcji	szkoły	jedynie	do	
promocji	idei	wolontariatu	oraz	wskazania	podmiotów	potrzebujących	wspar-
cia	wolontariuszy.	Wtedy	wolontariusz	podejmuje	się	indywidualnej	służby	bez	
pośrednictwa	szkolnego	koła	wolontariatu,	zawierając	porozumienie	z	kon-
kretnym	podmiotem”	(Kłosińska	2016,	s.	9).	Podobnie	rolę	stowarzyszeń	i	fun-
dacji	–	jako	sprawdzonych,	doświadczonych	partnerów,	w	których	można	zo-
stać	wolontariuszem	–	widzą	inni	autorzy	zajmujący	się	tematyką	wolontariatu	
szkolnego	(por.	na	przykład:	Misztela	2012;	Zajusz	2016).
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Również	w	badaniach	dotyczących	funkcjonowania	szkoły	czy	współpracy	
szkoły	i rodziców	nie	znajdziemy	przykładów	zgłębiania	interesującej	nas	tema-
tyki.	We	wspomnianym	już	projekcie	„Szkoła	współpracy.	Uczniowie	i	rodzice	
kapitałem	społecznym	nowoczesnej	szkoły”	zostały	wprawdzie	przeprowadzone	
badania	„Współpraca	w	szkole”,	dotyczyły	one	jednak	przede	wszystkim	współ-
pracy	rodziców	i	szkoły,	zagadnienie	funkcjonowania	organizacji	pozarządo-
wych	w	szkole	sprowadza	się	zaś	do	zadania	pytania	(podczas	badania	CATI)	
rodzicom	dzieci	uczących	się	w	szkołach,	czy	ich	rada	rodziców	zajmowała	się	
opiniowaniem	działalności	w	szkole	stowarzyszeń	i	innych	organizacji	pozarzą-
dowych	(Trutkowski	2014).	W	mojej	ocenie,	danych	tych	nie	warto	nawet	przy-
taczać,	ponieważ	badanie	to	jest	obarczone	błędem	metodologicznym,	sprawia-
jącym,	że	uzyskane	dane	są	bezwartościowe	(nie	ma	sensu	pytać	o	skorzystanie	
ze	szczegółowej	kompetencji	rady	rodziców	kogoś,	kto	nie	jest	jej	członkiem).

Jedyną	analizę	(fragmentaryczną)	dotyczącą	współpracy	organizacji	poza-
rządowych	i szkoły	można	znaleźć	w	dokumencie	Współpraca szkół z rodzica-
mi w realizacji zadań wychowawczych	z	marca	2018 roku,	który	jest	rezultatem	
kontroli	przeprowadzonej	przez	Najwyższą	Izbę	Kontroli	w	latach	szkolnych	
2014/2015–2016/2017	w	dwudziestu	placówkach.	Jednym	z	jej	elementów	by-
ło	sprawdzenie	aktywności	szkół	w zapewnianiu	warunków	podjęcia	na	tere-
nie	szkoły	działalności	przez	stowarzyszenia	oraz	inne	organizacje	wspierające	
działalność	wychowawczą	szkoły.	Konkluzje	Najwyższej	Izby	Kontroli	warto	
przytoczyć	w	całości:	„Jednym	z	obowiązków	dyrektora	szkoły,	wynikającym	
z	art.	39	ust.	1	pkt	9	ustawy	o	systemie	oświaty,	było	stwarzanie	warunków	do	
działania	w	szkole:	wolontariuszy,	stowarzyszeń	i	innych	organizacji,	w	szcze-
gólności	organizacji	harcerskich,	których	celem	statutowym	jest	działalność	
wychowawcza	lub	rozszerzanie	i	wzbogacanie	form	działalności	dydaktycz-
nej,	wychowawczej	i	opiekuńczej	szkoły.	W	10	kontrolowanych	jednostkach	
nie	stworzono	warunków	do	takiego	działania.	Brak	aktywności	na	tym	polu	
w szkole	tłumaczono	faktem	zaangażowania	uczniów	w	działalność	na	terenie	
swoich	miejscowości	oraz	brakiem	zgłoszeń	od	ww.	jednostek	do	prowadzenia	
działalności	wychowawczej	na	terenie	szkoły.	Podjęcie	działalności	w	szkole	
przez	stowarzyszenie	lub	inną	organizację	wymagało,	zgodnie	z	art.	56	ust.	2	
ustawy	o	systemie	oświaty,	uzyskania	zgody	dyrektora	szkoły	lub	placówki,	
wyrażonej	po	uprzednim	uzgodnieniu	warunków	tej	działalności	oraz	po	uzy-
skaniu	pozytywnej	opinii	rady	szkoły	i	rady	rodziców.	Powyższego	obowiązku,	
głównie	z	powodu	braku	świadomości	o	jego	istnieniu,	nie	dopełniono	w	czte-
rech	kontrolowanych	jednostkach”	(NIK	2018,	s.	22).

Podsumowując,	dokonana	w	niniejszym	artykule	analiza	podstaw	prawnych	
działania	organizacji	pozarządowych	w	jednostkach	systemu	oświaty	oraz	pró-
ba	badawczego	zgłębienia	tego	zagadnienia	stanowią	właściwie	otwarcie	tematu	
funkcjonowania	organizacji	pozarządowych	w	placówkach	oświaty	w	Polsce.
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Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych w szkole
Aktem	prawnym	regulującym	zasady	współpracy	organizacji	pozarządowych	
i	szkół	publicznych	(a	także	przedszkoli	publicznych,	ponieważ	także	do	nich	
odnoszą	się	przepisy	ustawy,	w	których	jest	mowa	o	szkołach)	reguluje	Prawo	
oświatowe.	Już	na	początku	znajduje	się	ogólny	wprawdzie,	ale	niezwykle	
ważny	dla	organizacji	zapis	art.	3	ust.	1:	„System	oświaty	wspierają	organiza-
cje	pozarządowe,	w	tym	organizacje	harcerskie,	a	także	osoby	prawne	prowa-
dzące	statutową	działalność	w	zakresie	oświaty	i	wychowania”.	Bezpośrednie	
odniesienie	do	organizacji	pozarządowych	znajduje	się	także	w	art.	68,	w któ-
rym	określono	obowiązki	dyrektora	szkoły:	„Dyrektor	szkoły	lub	placówki	
w szczególności:	[…]	9)	stwarza	warunki	do	działania	w	szkole	lub	placówce:	
wolontariuszy,	stowarzyszeń	i	innych	organizacji,	w	szczególności	organiza-
cji	harcerskich,	których	celem	statutowym	jest	działalność	wychowawcza	lub	
rozszerzanie	i	wzbogacanie	form	działalności	dydaktycznej,	wychowawczej,	
opiekuńczej	i	innowacyjnej	szkoły	lub	placówki”.

O	znaczeniu	organizacji	pozarządowych,	szczególnie	organizacji	harcer-
skich,	dla	systemu	oświaty	może	świadczyć	treść	art.	69	ust.	3a:	„W	zebraniach	
rady	pedagogicznej	mogą	również	brać	udział,	z	głosem	doradczym,	osoby	za-
praszane	przez	jej	przewodniczącego	za	zgodą	lub	na	wniosek	rady	pedago-
gicznej,	w	tym	przedstawiciele	stowarzyszeń	i	innych	organizacji,	w	szcze-
gólności	organizacji	harcerskich,	których	celem	statutowym	jest	działalność	
wychowawcza	lub	rozszerzanie	i	wzbogacanie	form	działalności	dydaktycznej,	
wychowawczej	i	opiekuńczej	szkoły	lub	placówki”.

Z	kolei	w	kluczowym	dla	poruszanej	tematyki	art.	86	znajdujemy	bezpo-
średnią	podstawę	prawną	działania	organizacji	pozarządowych	w	szkole,	a	tak-
że	informacje	o	sposobie,	w	jaki	ta	współpraca	ma	być	nawiązywana	i	formali-
zowana:	„1.	W	szkole	i	placówce	mogą	działać,	z	wyjątkiem	partii	i	organizacji	
politycznych,	stowarzyszenia	i	inne	organizacje,	a w szczególności	organizacje	
harcerskie,	których	celem	statutowym	jest	działalność	wychowawcza	albo	roz-
szerzanie	i	wzbogacanie	form	działalności	dydaktycznej,	wychowawczej,	opie-
kuńczej	i	innowacyjnej	szkoły	lub	placówki.	2.	Podjęcie	działalności	w szko-
le	lub	placówce	przez	stowarzyszenie	lub	inną	organizację,	o	których	mowa	
w	ust.	1,	wymaga	uzyskania	zgody	dyrektora	szkoły	lub	placówki,	wyrażonej	
po	uprzednim	uzgodnieniu	warunków	tej	działalności	oraz	po	uzyskaniu	po-
zytywnej	opinii	rady	szkoły	lub	placówki	i	rady	rodziców.	3.	W	szkołach	i	pla-
cówkach,	określonych	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	83	ust.	6,	oraz	
w	szkołach	i	placówkach,	w	których	nie	utworzono	rady	szkoły	lub	placówki,	
nie	stosuje	się	wymogu	uzyskania	pozytywnej	opinii	odpowiednio	rady	szko-
ły	lub	placówki	i	rady	rodziców,	o	których	mowa	w	ust.	2”.

Z	przytoczonego	art.	86	wynika	kilka	szczegółowych	kwestii	dotyczących	
współpracy	organizacji	pozarządowych	ze	szkołą.
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Po	pierwsze	–	nie	ma	żadnych	ograniczeń	co	do	formy	prawnej	współpracu-
jących	organizacji.	Ustawa	wymienia	wprawdzie expressis verbis	stowarzyszenia,	
a	więc	podmioty	działające	na	podstawie	Prawa	o	stowarzyszeniach,	dopuszcza	
jednak	także	„inne	organizacje”,	przez	co	należy	rozumieć	podmioty	działające	
w	innej	formie	prawnej	–	na	podstawie	odrębnych	przepisów.	Stowarzyszenia	
będą	prawdopodobnie	najczęściej	spotykane	w	polskiej	szkole	(w	tej	formie	
działają	na	przykład	wymienione	także	wprost	organizacje	harcerskie),	ale	
w	szkole	spotkamy	również	fundacje	(działające	na	podstawie	Ustawy	o funda-
cjach),	na	przykład	Wielką	Orkiestrę	Świątecznej	Pomocy,	uczniowskie	kluby	
sportowe	(działające	na	podstawie	Ustawy	o	sporcie),	stowarzyszenia	kultury	fi-
zycznej	(działające	zgodnie	z	Ustawą	o	kulturze	fizycznej)	czy	ochotnicze	stra-
że	pożarne	(działające	na	podstawie	Ustawy	o	ochronie	przeciwpożarowej).

Po	drugie	–	do	prowadzenia	działań	na	terenie	szkół	i	przedszkoli	mogą	
być	dopuszczone	jedynie	te	organizacje,	które	w	swoich	celach	statutowych	
mają	wpisaną	działalność	wychowawczą	albo	–	co	jest	mniej	prawdopodob-
ne,	ponieważ	to	dość	precyzyjne,	szczegółowe	sformułowania	–	„rozszerzanie	
i	wzbogacanie	form	działalności	dydaktycznej,	wychowawczej,	opiekuńczej	
i	innowacyjnej	szkoły”.	Ocena,	czy	jakaś	organizacja	rzeczywiście	wzbogaci	
działania	szkoły	w	powyższym	zakresie,	należy	do	dyrektora	szkoły.	Należy	jed-
nak	zauważyć,	że	w	praktyce	trudno	sobie	wyobrazić	organizację,	która	działa	
na	rzecz	dzieci	i	młodzieży,	a	nie	spełniłaby	tego	warunku.

Po	trzecie	–	od	powyższego,	dość	szerokiego	ujęcia	zakresu	działania	or-
ganizacji	podejmujących	współpracę	ze	szkołą	jest	istotny	wyjątek:	ustawa	za-
brania	działalności	na	terenie	szkoły	partii	politycznych,	a	także	organizacji	
politycznych.	O	ile	w	wypadku	partii	politycznych	nie	może	być	żadnych	wąt-
pliwości	(działają	one	na	podstawie	Ustawy	o partiach	politycznych),	o	tyle	
kłopoty	mogą	być	z	określeniem,	czym	jest	„organizacja	polityczna”.	Sądzę,	że	
należy	przyjąć,	że	ocenie	musi	tutaj	podlegać	zarówno	strona	formalna,	czy-
li	zapisy	statutowe,	regulaminowe	tej	organizacji	(szczególnie	jej	cele	statuto-
we),	jak	i praktyka	funkcjonowania,	a	więc	to,	jakie	w	rzeczywistości	ta	organi-
zacja	prowadzi	działania.	Z	kolei	forma	prawna	takiej	organizacji	jest	kwestią	
drugorzędną	(warto	zwrócić	uwagę,	że	wiele	tak	zwanych	młodzieżówek	par-
tyjnych	działa	w	formie	stowarzyszeń).

Po	czwarte	–	ustawa	nie	określa	i	nie	różnicuje	zasad	współpracy	w	zależ-
ności	od	jej	charakteru	(mniej	lub	bardziej	stałego),	a	przecież	będziemy	mie-
li	do	czynienia	ze	współpracą:
•		stałą,	na	przykład	w	wypadku	organizacji	harcerskich	prowadzących	co	ty-

dzień	zbiórki	albo	klubów	sportowych	organizujących	treningi	nawet	kilka	
razy	w	tygodniu,

•		określoną	w	czasie,	na	przykład	w	wypadku	organizacji	realizujących	projek-
ty	w	ściśle	założonych	ramach	czasowych,
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•		akcyjną,	 na	 przykład	 sztab	 Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	 Pomocy	 raz	
w	roku.

Po	piąte	–	co	oczywiste,	podjęcie	działalności	w	szkole	przez	organiza-
cję	pozarządową	wymaga	uzyskania	zgody	dyrektora	placówki,	może	być	ona	
jednak	wyrażona	dopiero	po	uzgodnieniu	warunków	działalności	na	terenie	
szkoły	organizacji	oraz	po	uzyskaniu	pozytywnej	opinii	rady	rodziców	(formal-
nie	także	rady	szkoły,	jest	to	jednak	gremium	w praktyce	niewystępujące).

W	tym	miejscu	warto	zwrócić	uwagę	na	rolę	w	omawianym	procesie	ra-
dy	rodziców,	która	jest	społecznym	organem	szkoły,	obligatoryjnym	w	pu-
blicznych	szkołach	i	przedszkolach.	Rada	rodziców	działa	na	podstawie	Prawa	
oświatowego,	a	tworzona	jest	corocznie	z przedstawicieli	rad	oddziałowych	
(tak	zwanych	trójek	klasowych)	wybranych	na	pierwszym	zebraniu	rodziców	
w	każdym	roku	szkolnym.	Ma	ona	wiele	kompetencji,	przy	czym	–	co	należy	
podkreślić	–	właśnie	wymóg	pozytywnego	zaopiniowania	działalności	w	szko-
le	organizacji	pozarządowych	stanowi	jedyną	przewidzianą	w	ustawie	sytu-
ację,	gdy	opinia	rady	rodziców	jest	obligatoryjna	i	wiążąca	dla	dyrektora	szko-
ły	(par.	86	Prawa	oświatowego).	Mówiąc	inaczej:	bez	pozytywnej	opinii	rady	
rodziców	dyrektor	nie	ma	prawa	zezwolić	żadnej	organizacji	pozarządowej	na	
działanie	na	terenie	szkoły.

Organizacja pozarządowa w szkole – perspektywa rodziców
Przedstawiona	dalej	perspektywa	rodziców	jest	rezultatem	prowadzonych	
	przeze	mnie	trzech	warsztatów	dla	członków	rad	rodziców,	które	odbyły	się	
w	grudniu	2018 roku	i	w	kwietniu	2019 roku	na	zlecenie	Bemowskiego	Centrum	
Kultury	oraz	Instytutu	Inicjatyw	Pozarządowych.	Łącznie	wzięło	w	nich	udział	
dwadzieścioro	czworo	rodziców,	którzy	w roku	szkolnym	2018/2019	byli	człon-
kami	rad	rodziców	w	placówkach,	do	których	uczęszczały	ich	dzieci.	W	pierw-
szej	części	otrzymali	oni	indywidualnie	ogólne	opisy	różnych	organizacji	po-
zarządowych	działających	na	terenie	szkół.	Opisy	pobrano	wprost	ze	stron	
internetowych	tych	organizacji,	ale	były	jednak	na	tyle	ogólne,	że	trudno	by-
ło	określić,	o	jakie	konkretnie	organizacje	chodzi.	Zadaniem	każdego	rodzi-
ca	było	przygotowanie	pytań	(zagadnień),	które	należałoby	postawić,	aby	móc	
świadomie	skorzystać	z	kompetencji	rady	rodziców	określonej	w	par.	86	Prawa	
oświatowego,	a	więc	pozytywnie	zaopiniować	podjęcie	działalności	na	terenie	
szkoły	przez	daną	organizację.	Wyniki	tej	pracy	były	zapisywane	indywidual-
nie	przez	każdego	rodzica	uczestnika	warsztatów	na	specjalnie	przygotowa-
nym	arkuszu,	zawierającym	pytania	pomocnicze.

Opisane	ćwiczenie	było	punktem	wyjścia	badania	jakościowego	przepro-
wadzonego	metodą	zogniskowanego	wywiadu	grupowego.

Na	wstępie	muszę	poczynić	dwie	ważne	uwagi.	Po	pierwsze,	wśród	rodzi-
ców,	którzy	brali	udział	w	badaniu	(a	byli	to	–	przypomnę	–	członkowie	rad	
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rodziców	funkcjonujących	w obecnym	roku	szkolnym),	nie	było	ani	jednej	oso-
by,	która	w	ramach	swojej	aktywności	w radzie	rodziców	opiniowała	działal-
ność	na	terenie	szkoły	jakiejkolwiek	organizacji	pozarządowej,	mimo	że	w	każ-
dej	placówce	reprezentowanej	przez	uczestniczących	w warsztatach	rodziców	
takie	organizacje	oczywiście	działały.	Po	drugie,	choć	podstawą	działań	indy-
widualnych	każdego	rodzica	był	opis	innej	organizacji,	to	podczas	pracy	gru-
powej	okazało	się,	że	wszyscy	mają	zbieżne	oczekiwania	–	chcieliby	uzyskać	
bardzo	podobne	informacje,	formułowali	liczne	pytania,	które	można	pogru-
pować	w	cztery	obszary:
•	ogólna	wiedza	o	organizacji,
•	informacje	o	planowanych	działaniach,
•	informacje	o	osobach	prowadzących,
•	kwestie	organizacyjno-finansowe.

Obszar	„ogólna	wiedza	o	organizacji”	obejmuje	kilka	zagadnień:
•		Jaki	jest	status	prawny	organizacji?	Czy	jest	to	stowarzyszenie,	fundacja,	czy	

inny	podmiot	prawny?	Rodzice	byli	wyraźnie	tym	zainteresowani,	choć	jed-
nocześnie	muszę	podkreślić,	że	nie	formułowali	opinii,	że	jakakolwiek	forma	
prawna	jest	według	nich	bardziej	albo	mniej	pożądana	–	po	prostu	chcieli	się	
upewnić,	że	mają	do	czynienia	z	organizacją	działającą	legalnie.

•		Jakie	są	cele	organizacji	oraz	sposoby	jej	działania?	Oczywiście	odpowiedzi	
na	te	pytania	możemy	odnaleźć	w	statucie	lub	innym	głównym	dokumencie	
organizacji,	rodzice	jednak,	mający	doświadczenie	w	sektorze	biznesowym	
czy	pozarządowym,	słusznie	zwracali	uwagę,	że	zapisy	w	dokumentach	są	
najczęściej	jedynie	deklaracją,	czym	organizacja	może	lub	chce	się	zajmować,	
i	wcale	nie	świadczy	o	tym,	jaki	jest	w	rzeczywistości	zakres	jej	działania.	Stąd	
pojawiające	się	pytania	o	rzeczywiście	prowadzone	działania,	o	realizowane	
projekty,	o sukcesy	w	działalności	statutowej	organizacji.

•		Czy	organizacja	nie	prowadzi	(nie	tylko	formalnie,	ale	także	rzeczywiście)	
działalność	politycznej?	Czy	nie	ma	powiązań	z	żadnymi	organizacjami	
o	charakterze	politycznym?	To	ważne	dla	rodziców	doprecyzowanie	wcze-
śniejszych	zagadnień	–	chcą	oni	mieć	pewność,	że	nie	będzie	prowadzona	
przez	organizację	jakakolwiek	agitacja	polityczna.

•		Z	jakich	źródeł	jest	finansowa	działalność	organizacji?	Rodziców	interesowa-
ły	przede	wszystkim	źródła	finansowania	najważniejszych	projektów	i	dzia-
łań	organizacji,	ponadto	chcieli	wiedzieć	o	najważniejszych	darczyńcach	(za-
równo	osobach	prawnych,	jak	i osobach	fizycznych).	Padła	także	propozycja,	
aby	organizacje	musiały	przedstawiać	swoje	sprawozdania	finansowe	i	mery-
toryczne,	co	miałoby	gwarantować,	że	organizacja	nie	jest	finansowana	z	„po-
dejrzanych	źródeł”,	którymi	–	według	rodziców	–	były	przede	wszystkim	or-
ganizacje	polityczne	oraz	sekty.

•		Kto	jest	we	władzach	organizacji?	Rodzice	wykazali	zainteresowanie	składem	
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władz	organizacji.	Dopytywani,	stwierdzali,	że	chcieliby	unikać	organizacji,	
w	których	zasiadają	politycy	lub	celebryci.

Obszar	„informacje	o	planowanych	działaniach”	obejmował	następują-
ce	kwestie:
•		Jakie	działania	mają	być	podejmowane?	Rodzice	chcieliby	wiedzieć,	co	

konkretnie	organizacja	planuje	robić	w	szkole,	co	zamierza	zaproponować	
uczniom.

•		Jakie	doświadczenia	w	pracy	z	dziećmi	ma	organizacja?	Czy	organizacja	dzia-
łała	lub	działa	w jakiejś	szkole?	Czy	może	przedstawić	rekomendacje?	Są	to	
pytania	mające	zagwarantować,	że	rada	rodziców	ma	do	czynienia	z	poważ-
ną,	doświadczoną	organizacją,	która	zapewni	uczniom	ciekawe,	a	przede	
wszystkim	bezpieczne	aktywności.

Obszar	„informacje	o	osobach	prowadzących”	wiązał	się	z	chęcią	uzyska-
nia	przez	rodziców	szczegółowej	wiedzy	na	temat	konkretnych	osób,	które	bę-
dą	pracować	z	uczniami,	a więc	tego,	kto	będzie	bezpośrednio	prowadził	zaję-
cia,	jakie	te	osoby	mają	wykształcenie,	doświadczenie	w	pracy	z	dziećmi,	jakie	
uprawnienia	specjalistyczne.

Obszar	 „kwestie	 organizacyjno-finansowe”	 obejmował	 zagadnienia	
związane	z	warunkami	udziału	uczniów	w	zajęciach	prowadzonych	przez	
organizację:
•		Ile	będą	kosztowały	zajęcia?	Kto	je	finansuje	lub	współfinansuje?	Jakie	są	

warunki	wnoszenia	odpłatności?	Jakie	są	możliwości	rezygnacji	i	wycofania	
wpłaconych	pieniędzy?	To	pytania	bardzo	szczegółowe,	ale	niezwykle	ważne	
dla	rodziców,	często	decydujące	o skorzystaniu	z	oferty	organizacji.	Wyraźnie	
oczekiwano,	aby	przed	rozpoczęciem	współpracy	z	organizacją	wszelkie	spra-
wy	finansowe	były	precyzyjnie	określone.

•		Sprawy	dotyczące	rekrutacji	do	udziału	w	zajęciach.	To	także	kwestia	szcze-
gółowa,	ale	niezwykle	istotna:	co	będzie	decydowało	o	udziale	w	zajęciach	
– 	kolejność	zgłoszeń,	kolejność	wpłat	czy	inne	kryteria?	Czy	jest	to	projekt	ob-
ligatoryjny,	w	ramach	programu	szkolnego,	czy	tylko	dla	chętnych?	Podobnie	
jak	w	wypadku	kwestii	finansowych,	rodzice	oczekiwali	bardzo	precyzyjne-
go	sformułowania	zasad.

Konkluzją	rodziców	uczestniczących	w	badaniu	było	stwierdzenie,	że	uzy-
skanie	tylu	szczegółowych	informacji	wymaga	nie	tylko	zapoznania	się	z	licz-
nymi	dokumentami,	ale	także	osobistego	spotkania	z	przedstawicielami	orga-
nizacji	–	co	powinno	stać	się	regułą	w ramach	procedury	wydawania	zgody	na	
podejmowanie	działalności	w	szkole	przez	organizacje	pozarządowe.

***

Bogusław	Śliwerski	pisał	na	temat	uspołecznienia	edukacji	szkolnej:	„Wprawdzie	
dyrekcje	szkół	nigdy	się	programowo	nie	odcinały	od	współpracy	z	rodzicami,	to	
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jednak	czyniły	wiele,	by	pozbyli	się	oni	odpowiedzialności	za	losy	edukacyjne	
swoich	dzieci.	[…]	Jeśli	mieliby	oni	już	być	za	coś	odpowiedzialni,	to	ewentu-
alnie	w	polu	tego,	co	bezpośrednie.	Niech	więc	pielęgnują	akcje	w	klasie	szkol-
nej	swego	dziecka,	oddają	swoje	usługi	na	rzecz	szkoły,	byleby	nie	wtrącali	się	
w	sposób	sprawowania	władzy	nad	uczniami	czy	w	proces	ich	szkolnego	wy-
chowania”	(Śliwerski	2008,	s.	97).

Patrząc	na	uczestników	mojego	badania,	przychodziło	mi	na	myśl,	czy	
mógłbym	obciążyć	dyrektorów	szkół	winą	za	niewiedzę	członków	rad	rodzi-
ców	o	tym,	że	mają	ustawową	możliwość	współdecydowania	o	tym,	jakie	or-
ganizacje	pozarządowe	będą	organizować	zajmować	się	ich	dziećmi	w	szkole.	
Być	może	częściowo	tak,	przecież	dyrektor	jest	fachowcem,	dla	którego	głów-
nym	aktem	prawnym	w	jego	codziennej	pracy	jest Prawo	oświatowe,	rodzice	
zaś	są	reprezentantami	różnych	zawodów	i	mogą	nie	wiedzieć,	czym	rada	ro-
dziców	się	zajmuje.	Z	drugiej	strony,	niezależnie	od	kompetencji	ustawowych,	
każdemu	odpowiedzialnemu	rodzicowi	powinno	zależeć	na	tym,	aby	w	szkole	
pracowały	z	jego	dzieckiem	osoby	sprawdzone	–	także	po	lekcjach,	podczas	za-
jęć	prowadzonych	przez	organizacje	pozarządowe.	Dlaczego	więc	się	tym	nie	
interesują?	Czy	niewykorzystywanie	przez	rady	rodziców	swoich	kompetencji	
ustawowych	związanych	z	opiniowaniem	funkcjonowania	organizacji	pozarzą-
dowych	w	szkołach	ma	powszechny	charakter?	Czy	systemowo	rady	rodziców	
są	w	stanie	przeprowadzić	żmudny	i	czasochłonny	proces	„prześwietlania”	or-
ganizacji,	która	zamierza	podjąć	działania	na	terenie	szkoły?

Sądzę,	że	są	to	pytania,	na	które	warto	znaleźć	odpowiedź	podczas	szer-
szych	badań	funkcjonowania	organizacji	pozarządowych	w	polskich	szkołach,	
a	także	badań	rad	rodziców.
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