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• 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 podstawo-
wych oraz średnich od czerwca 2008 roku zakłada się większe 
i silniejsze zaangażowanie rodziców w pracę szkoły oraz zwięk-
szenie ich uczestnictwa w programie szkoły. Potrzeba istnienia 
Krajowego Zrzeszenia 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 zarejestrować 
się na stronie internetowej, wysłać nam e-maila lub do nas 
zadzwonić.
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Zgodnie z 9 art. prawa o przedszkolach nr 
90/2008 rodzice powinni dbać o interesy swoich 
dzieci. Powinni ściśle współpracować z pracow-
nikami przedszkola, nadzorować uczęszczanie 
swojego dziecka do przedszkola oraz udzielać 
tych informacji, które mogą być istotne dla edu-
kacji i dobra dzieci. Równocześnie rodzice mają 
prawo do informacji o edukacji i sytuacji swoich 
dzieci. W przypadku rodziców, którzy nie mówią 
po islandzku lub używają języka migowego, szko-
ła powinna dążyć do zapewnienia im tłumacze-
nia informacji, które są istotne dla współpracy 
rodziców i szkoły zgodnie z tym artykułem.

Aktywni rodzice
LEPSZE PRZEDSZKOLE

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

STYRKT AF:



W art.10 określone jest, że dyrektor przedszkola powinien wspie-
rać współpracę pomiędzy rodzicami, a pracownikami przedszkola 
w celu zabezpieczenie dobrego samopoczucia dzieci. Dyrektor 
przedszkola powinien wspomagać tworzenie Komitetu Rodziciel-
skiego, jeżeli takie wymaganie jest stawiane.

Zgodnie z art.11 prawa należy przeprowadzić głosowanie do Rady 
Rodziców w przedszkolu i nastąpić to powinno z inicjatywy dyrek-
tora przedszkola. W Radzie Rodziców zasiada trzech rodziców.  
Wybory do Rady Rodziców odbyć się powinny we wrześniu każdego 
roku i kadencja następuje na jeden rok. Rada Rodziców wyznacza 
sobie regulamin pracy. Dyrektor przedszkola współpracuje z Radą 
Rodziców. Dyrektor przedszkola może ubiegać się o zwolnienie z 
obowiązku utworzenia Rady Rodziców we władzach gminy, jeżeli  
istnieją ku temu uzasadnione przesłanki na przykład z powodu  
małej ilości osób w przedszkolu.

• Wystawianie opinii dla przedszkola i komisji przedszkolnej,  
 zgodnie z 2 §, art.4, o programie szkolnym i innych planach  
 dotyczących pracy przedszkola
• Śledzenie realizacji programu szkoły i innych planów  
 wewnętrznych przedszkola i przedstawianie ich rodzicom
• Posiada prawo do opiniowania wszystkich ważniejszych zmian  
 w pracy przedszkola

Wytyczne na temat Rady Rodziców i inne informacje o pracy Rady 
Rodziców można znaleźć na stronie www.heimiliogskoli.is

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, Radzie Szkoły oraz Komitetach Rodzi-
cielskich, 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 okazy-• 
wanie im wsparcia i zachęty do aktywnego uczestnictwa w 
pracy szkoły
Wzmacnianie działanie Rady Rodziców, Rady Szkoły i Komite-• 
tów Rodzicielskich w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i średnich
Przyczynianie się do powstawania i wspierania lokalnych zrze-• 
szeń w całym kraju, aby wzmocnić połączone siły rodziców i 
obywateli
Udział w programie szkoły – spraw dotyczących, rodziny, dzie-• 
ciństwa, sportu i rekreacji
Przekazywanie punktu widzenia rodziców władzom i praca nad • 
zwiększeniem wpływu rodziców na pracę szkoły
Współpraca z innymi zrzeszeniami, które zajmują się podobny-• 
mi 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 inny-
mi 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 ko-
rzystania 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 przyzna-• 
wane 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 pod-
stawowych i średnich
Działalność przeciw uzależnieniom w różnych projektach np.: grupa Sa-• 
man (Razem)
Projekt Olweusar przeciwko znęcaniu się - Zrzeszenie Dom i Szkoła bie-• 
rze udział od początku w projekcie Olweusar przeciwko znęcaniu się
Udział w Wielkim konkursie czytania w klasach siódmych. Zrzszenie • 
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

DZIAŁALNOŚĆ 
ZRZESZENIA 

DOM I SZKOŁA

O ZRZESZENIU 
DOM I SZKOŁA

KOMITET 
RODZICIELSKI

RADA 
RODZICÓW

ROLA RADY 
RODZICÓW

ROLA 
ZRZESZENIA 

DOM I SZKOŁA

RÓŻNE 
DZIAŁANIA 

ZRZESZENIA 
DOM I SZKOŁA


