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Prawodawstwo
Współpracę między domem a przedszkolem określa ustawa o 
przedszkolach:

§ 1: CELE
Przedszkole musi we współpracy i porozumieniu z domem dbać o 
potrzeby dzieci w zakresie opieki i zabawy, a także promować naukę i 
edukację jako podstawę wszechstronnego rozwoju.

§ 4: RADA RODZICÓW I KOMITET WSPÓŁPRACY
Aby zapewnić współpracę z domem, każde przedszkole musi mieć 
radę rodziców i komitet współpracy.

Rada rodziców składa się z rodziców wszystkich dzieci, a jej za-
daniem jest działanie na rzecz ich wspólnych interesów oraz przy-
czynianie się do tego, by współpraca przedszkola z grupą rodziców 
owocowała tworzeniem dobrego środowiska przedszkolnego. Jeżeli 
przepisy zawarte w § 15 określają górną granicę kwoty płaconej przez 
rodziców, zgodę na podniesienie tej kwoty wyrazić może jedynie rada 
rodziców.

Komitet współpracy jest organem doradczym, kontaktowym i 
koordynacyjnym. W skład komitetu wchodzą rodzice i pracownicy 
przedszkola, w taki sposób, że każda grupa jest jednakowo  
reprezentowna. Właściciel przedszkla może uczestniczyć.  
w pracach wedle własnego 
uznnia, ale nie może mieć 
więcej przedstawicieli niż 
kada z pozostałych grup. 
Właściciel przedszkola  
winien czuwać nad tym,  
by ważne sprawy były 
przedstawiane  radzie 
rodziców i komitetowi 
współpracy.

Komitet rodzicielski dla przedszkoli
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FUB zaleca
Rozpoczęcie chodzenia do przedszkola to wielka zmiana zarówno 
dla rodziców, jak i dzieci. Jest naturalne, że w tym pierwszym okresie 
rodziców najbardziej interesuje własne dziecko. Rodzice muszą być dla 
przedszkola równorzędnym i aktywnym partnerem. Aby było to możli-
we, rodzice już na początku przedszkola muszą otrzymać odpowiednie  
informacje o swoich prawach i obowiązkach w radzie rodziców i komite-
cie współpracy. Rada Rodziców ds. Przedszkoli (Foreldreutvalget for 
barnehager, FUB) przygotowała dwa filmy informacyjne. Jeden z nich 
można wykorzystać na spotkaniu rodziców, a drugi jako szkolenie w SU. 
Filmy te przekazują rodzicom dobre informacje.

Właściwe ramy
Właściwe ramy dla pracy rady rodziców i komitetu  
współpracy to warunek budowania zaangażowania i  
aktywności. Oto kilka środków, które mogą pomóc w zapewnieniu 
działaniom odpowiedniej struktury:

• Statuty rady rodziców i komitetu współpracy
• Koła roczne ze stałymi sprawami
• Ustalenie planu spotkań na cały rok na pierwszym spotkaniu
• Warto pamiętać, że skład różnych forów powinien być   
 zróżnicowany, na przykład pod względem zainteresowań,  
 pochodzenia, przynależności, miejsca zamieszkania i  
 doświadczenia rodziców
• Zasady dotyczące spotkań
• Postępowanie:

Rada rodziców  > FAU > Komitet współpracy  > 
Właściciel

W przedszkolach gminnych:
administracja > kierownictwo polityczne

W przedszkolach prywatnych:  
właściciel/spółka/organizacja

Zapewnienie właściwego 
fundamentu dla współpracy 
poprzez tworzenie dobrego 
środowiska współpracy na 

drodze otwartości i wzajem-
nego zaufania. Stworzenie 

dobrych procedur rozpatry-
wania spraw i skarg.
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Rada rodziców
Czym jest rada rodziców?
• Ustawowo wymagana rada, w skład której wchodzą wszyscy  
 rodzice dzieci chodzących do przedszkola.
• Rada, która wybiera przedstawicieli do SU.
• Rada, która wybiera przedstawicieli do komitetu rob oczego  
 (FAU), jeśli funkcjonuje on w przedszkolu.
• Rada, w skład której wchodzą rodzice wszystkich dzieci 
 i której zadaniem jest działanie na rzecz ich wspólnych   
 interesów. Przyczynianie się do tego, by współpraca między  
 przedszkolem a grupą rodziców owocowała tworzeniem do 
 brego środowiska przedszkolnego.

Czym zajmuje się rada rodziców?
• Rada rodziców powinna posiadać statut określający, za co  
 odpowiada i jakie ma uprawnienia w Twoim przedszkolu.
• Omawia sprawy, które zostały zgłoszone przez SU. Po   
 omówieniu sprawy wyniki przekazuje się z powrotem do SU.
• Tylko rada rodziców może wyrazić zgodę na pod wyższenie  
 opłat ponoszonych przez rodziców powyżej ceny  
 maksymalnej. (§15 ustawy o przedszkolach).

Czym zajmuje się kierownik?
• Kierownik informuje rodziców dzieci z przedszkolao tym,  
 czym jest rada rodziców, a także przekazuje wszystkim  
 rodzicom treść statutu rady.
• Kierownik może aktywnie przedstawiać sprawy do  
 omówienia, tak aby rodzice byli dobrze poinformowani   
 o każdej sprawie.
• Właściciel przedszkola winien dbać o to, by ważne sprawy  
 były przekazywane radzie rodziców komitetowi w spółpracy.
• Zapewnienie możliwości odbywania spotkań.

Komitet rodzicielski dla przedszkoli
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Komitet współpracy (SU)
Czym jest SU?
• Ustawowo wymagany komitet, w którego skład wchodzą w  
 równej liczbie pracownicy i rodzice.
• SU jest organem doradczym, kontaktowym i koordynującym.
• Rodzice należący do SU są wybierani przez radę rodziców.
• Przedstawiciele SU mają obowiązek zachowania poufności.

Czym zajmuje się SU?
• SU powinien mieć własny statut określający, czym SU powinien  
 zajmować się w Twoim przedszkolu
• Podejmuje sprawy zgłaszane przez radę rodziców, personel i  
 kierownika.
• Zatwierdza roczny plan przedszkola, patrz § 2 ustęp ostatni  
 ustawy o przedszkolach.
• Dba o współpracę rodziców z przedszkolem.
• Wydaje opinię, kiedy przedszkole rozpatruje wniosek o  
 zwolnienie z wymogów normy dotyczącej personelu pedagog 
 icznego. Patrz §3 ustawy o przedszkolach.

Czym zajmuje się kierownik?
• Kierownik informuje rodziców o tym, czym jest SU.
• Kierownik zapewnia członkom SU szkolenie z zakresu pracy w  
 SU (można tu wykorzystać film informacyjny FUB o SU).
• Kierownik bierze w nim udział i może być sekretarzem.
• Kierownik informuje SU o ważnych sprawach, takich jak:
– finanse przedszkola
– budżet
– procedury
– sytuacja kadrowa
– ankieta dla rodziców
• Decyduje o tym, które sprawy mają zostać omówione i kiedy  
 należy je określić w statucie SU i kole rocznym.
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FAU
Czym jest FAU?
• FAU nie jest organem ustawowym, lecz mimo to wiele przedszkoli  
 decyduje się na stworzenie takiego komitetu.
• Rada rodziców może postanowić o stworzeniu FAU.
• FAU często obejmuje przedstawicieli wszystkich oddziałów   
 przedszkola.
• FAU przyczynia się do tego, by współpraca między przedszkolem  
 a grupą rodziców owocowała tworzeniem  dobrego 
 środowiska przedszkolnego.
• Przedstawiciele FAU mają obowiązek zachowania poufności.

Czym zajmuje się FAU?
• FAU powinien mieć statut określający, za co odpowiada i jakie ma  
 uprawnienia w Twoim przedszkolu.
• Jego zadaniem jest dbanie o wspólne interesy rodziców.
• Zajmuje się sprawami zgłaszanymi przez rodziców i  
 przekazuje je do SU.
• Może organizować spotkania odpowiednio do życzeń i potrzeb.

Czym zajmuje się kierownik?
• Informuje radę rodziców, czy w przedszkolu działa FAU,
 czy nie.
• Zapewnia rodzicom możliwość wyboru przedstawicieli.
• Informuje rodziców o treści statutu FAU.
• Zadania przedszkola zostaną opisane w statucie.

Zgodnie z ustawą o przedszkolach, FAU (komitet  
roboczy) nie jest organem wymaganym ustawą.  
Dlatego nie wszystkie przedszkola mają FAU.

Komitet rodzicielski dla przedszkoli
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FUB zaleca, by wszystkie 
przedszkola ustanowiły statut 
rady rodziców i komitetu 
współpracy

Ważne jest, aby komitet współpracy (SU) i przedszkole przy 
sporządzaniu statutu dobrze współpracowały i prowadziły 
odpowiedni dialog. Oto przykład tego, co może zawierać 
statut:

RADA RODZICÓW
Wszyscy rodzice, których dzieci chodzą do przedszkola, są 
członkami rady rodziców. Zadaniem rady rodziców jest praca 
na rzecz budowania dobrej współpracy między domem a 
przedszkolem oraz tworzenia warunków dla dobrego  
samopoczucia i pozytywnego rozwoju dzieci. Rada rodziców 
wybiera przedstawicieli do SU.

KOMITET WSPÓŁPRACY (SU)
Komitet współpracy (SU) jest organem doradczym, kontak-
towym i koordynującym. W skład komitetu wchodzą rodzice 
i pracownicy przedszkola, w taki sposób, że każda grupa jest 
jednakowo reprezentowana. Właściciel przedszkola może 
uczestniczyć w pracach wedle własnego uznania, ale nie może 
mieć więcej przedstawicieli niż każda z pozostałych grup.

WYBÓR I UTWORZENIE
Wybór nowego SU odbywa się na spotkaniu rodziców na 
początku nowego roku przedszkolnego. SU tworzy się na 
pierwszym spotkaniu i wybiera przewodniczącego,  
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Zadaniem przewodniczącego SU może być:
 Tworzenie i wysyłanie listy spraw do SU przy dobrej   
 współpracy z kierownikiem
 Pełnienie funkcji przewodniczącego spotkania
 Utrzymywanie kontaktu z kierownikiem

Obowiązki wiceprzewodniczącego i sekretarza:
1. Dbanie o sporządzanie protokołów ze spotkań  
i przekazywanie ich rodzicom

ROLA KIEROWNIKA 
Kierownik uczestniczy w spotkaniach 
SU i odpowiada za przedstawianie 
ważnych dla SU spraw. Kierowik może 
być odpowiedzialny za tworzenie i wy-
syłanie listy spraw do SU, przy dobrej 
współpracy z przewodniczącym SU.

KOMITETY 
Istnieje możliwość wybrania w 
przedszkolu komitetu roboczego –FAU 
(nie jest to wymagane przez prawo), 
a także podkomitetów FAU, tóre będą 
zajmować się bardziej konkretnymi zadaniami lub projektami.

SPOTKANIA 
SU organizuje w ciągu roku przedszkolnego x spotkań. Jeśli rod-
zice lub przedszkole stwierdzą, że potrzeba więcej spotkań, obie 
strony mogą wzywać na nie.

ZADANIA
• Działania na rzecz dobrej współpracy między domem a   
 przedszkolem
• Zatwierdzanie rocznego planu dla przedszkola
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• Organizowanie wieczorów tematycznych, spotkań dyskus  
 yjnych dla rodziców, dotyczących bieżących spraw przedszkola.
• Patrz oddzielne koło roczne (FUB zaleca wszystkim SU  wykonanie  
 koła rocznego, określającego pracę SU oraz to, które sprawy mają  
 być omawiane i kiedy).

EKONOMIA
Kierownik musi informować SU o działalności przedszkola.  
(Może to stanowić stałą sprawę w kole rocznym)

POUFNOŚĆ 
Kwestie związane z kontaktami z rodzicami i członkami przedszkolnych 
organów doradczych objęte są paragrafami 13a do 13f ustawy o administracji 
publicznej, mówiącymi o obowiązku zachowania poufności 
 (§ 20 ustawy o przedszkolach).
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KONFLIKTY W ŁONIE SU
SU ma być jednoczącą radą dbającą o to, co jest najlepsze dla wszystkich 
dzieci chodzących do przedszkola. Ważne jest, aby w SU było miejsce na 
różnice zdań i dyskusję. W przypadku konfliktów przedstawiciele muszą 
pozostać obiektywni i mieć na względzie wszystkie dzieci. FUB zaleca, aby 
SU ustanowił procedurę i określił, kto ma uczestniczyć i ponosić  
odpowiedzialność w przypadku różnych konfliktów między SU a  
kierownikiem, między członkami SU itp.

ZMIANY W STATUCIE
Statut analizuje się raz w roku. Propozycje zmian należy przesyłać  
na piśmie do SU. Zmiany omawia się i przyjmuje lub odrzuca na  
spotkaniu rady rodziców.

13



Sprawy
Czasami trudno jest ustalić, czy sprawa powinna być omawiana przez 
radę rodziców lub SU.

Praktyczna reguła może być taka, że jeśli sprawa dotyczy tylko  
Twojego dziecka, możesz ją poruszyć z pedagogiem lub  
kierownikiem. Jeśli sprawa może dotyczyć kilkorga dzieci lub  
rodziców albo ma bardziej zasadniczy charakter, można ją poruszyć 
w radzie rodziców/SU.

Rodzice muszą otrzymywać od przedszkola informacje o bieżących 
sprawach. Warto umieścić te kwestie na kole rocznym, aby SU  
pracował dobrze i systematycznie.

Oto przykłady kwestii, które można omawiać w radzie rodziców i 
komitecie współpracy: 

• Budżet, rachunkowość
• Bieżąca działalność
• Jakość w przedszkolu
• Wartości
• Ankiety dla użytkowników
• Pracownicy
• Organizacja przedszkola
• Godziny otwarcia
• Przedszkola zamknięte latem
• Korzystanie z zastępców
• Środowisko psychospołeczne
• Bezpieczeństwo w przedszkolu
• Opiniowanie w sprawie odejścia od normy dotyczącej  
 personelu pedagogicznego
• Zatwierdzanie planu rocznego

Sprawy, które są wyraźnie wymienione w przepisach, to budżet, 
bieżąca działalność i wykorzystanie powierzchni.

Komitet rodzicielski dla przedszkoli
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Wskazówki
Wskazówki dla rodziców należących  SU
• Angażujcie się w społeczność.
• Stwórzcie cyfrowe lub papierowe archiwum, aby mieć wszystkie  
 informacje o pracy SU w jednym miejscu.
• Podejmijcie wraz z przedszkolem inicjatywę, aby zorganizować   
 spotkanie/wieczór dla rodziców na temat, który ich interesuje.
• Przewodniczący SU powinien między spotkaniami komitetu   
 prowadzić dobry dialog z kierownikiem. Dobrze jest uzgodnić   
 regularne spotkania omawiające sprawy, nad którymi pracuje   
 przedszkole i które są ważne dla rodziców.

Wskazówki dla kierownika
• Bądź otwarty i słuchaj.
• Udzielaj rodzicom dobrych informacji na temat rady rodziców i  
 SU, na przykład na spotkaniu inauguracyjnym i spotkaniach  
 rodziców.
• Spotykaj się regularnie z przewodniczącym SU.
• Zachęcaj rodziców, aby zgłaszali uwagi na tematy, które chcieliby  
 poruszać na spotkaniach rodziców/wieczorach tematycznych w   
 przedszkolu.
• Aktywnie korzystaj z pracy rady rodziców i SU.

Wskazówki dla właściciela przedszkola
• Bierz udział w spotkaniach SU.
• Informuj, słuchaj i angażuj się.
• W przedszkolach gminnych często występuje polityk, który 
 reprezentuje właściciela w SU. Gmina powinna posiadać dobre   
 procedury angażowania i szkolenia tych polityków.

Wskazówki dotyczące materiałów
• Dostępne są przygotowane przez FUB filmy informacyjne o SU,   
 które można wykorzystywać na spotkaniach rodziców.
• Dostępny jest również film szkoleniowy FUB dla SU, który można  
 wykorzystywać na spotkaniach SU.
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