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ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY 

z 7 października 1954 r. (Nr SO-6519/54) 

w sprawie regulaminu komitetów rodzicielskich 
c 
c l . Wprowadza się nowy regulamin komitetów rodziciel
ki w przedszkolach, szkołach ogólnokształcących i szkołach 
"jodowych podległych Ministrowi Oświaty, stanowiący za-
Jnik do niniejszego zarządzenia. v 

12. Równocześnie uchyla się regulamin komitetów rodzi-
iskich ogłoszony jako załącznik do zarządzenia Ministra 
ńaty z dnia 26 H 1949 r. (Nr 11-1175/49) o organizacji 
akresie działania komitetów rodzicielskich w przedszko

li; szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego i li
pnego i szkołach zawodowych podległych Ministrowi 
foaty (Dz. Urz. Min. Ośw, z 1949 r., nr 3, poz. 25). 
\ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
> Minister Oświaty: wz J. Michałowski 

I 
i Załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty 

z 7 X 1954 r. (Nr SO-6519/54) 

1 REGULAMIN KOMITETÓW RODZICIELSKICH 
V przedszkolach, szkołach ogólnokształcących i szkołach 

zawodowych podległych Ministrowi Oświaty 

badaniem szkoły w Polsce Ludowej jest wychowanie mło-
ieży na budowniczych socjalizmu, na obywateli o ugrunto-
roym naukowym poglądzie na świat, aktywnych, wszech-
ionnie rozwiniętych, głęboko kochających Polskę Ludową, 
liejących dla niej pracować i bronić jej dorobku. 
•Cele te szkoła może osiągnąć tylko przy współpracy z ro-
icami. 
Via pomocy szkole w urzeczywistnieniu tych celów i zadań 
janizuje się komitety rodzicielskie. 
Komitet rodzicielski działa w imieniu wszystkich rodziców 
jmiów danej szkoły. 
Komitet rodzicielski działa według następującego regula-
inu: 

I. ZADANIA KOMITETU RODZICIELSKIEGO 
§ 1. Komitet rodzicielski współpracuje z dyrektorem, (kie-
wnikiem) szkoły i nauczycielami: 
— w realizacji powszechności nauczania i zapewnienia frek-
encji uczniów w szkołach ogólnokształcących, 
— w pracy nad socjalistycznym wychowaniem dzieci i mło-
ńeży szkolnej, nad zapewnieniem im opieki wychowawczej 
szkole i w domu oraz jak najlepszych warunków do uzyski-
ania dobrych postępów w nauce, 
— w udzielaniu pomocy organizacji harcerskiej i ZMP 
szkole, 
— w przygotowaniu młodzieży do wyboru zawodu i dalszej 
auki, 

— w szerzeniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,! 
— w roztaczaniu opieki materialnej nad sierotami, półsie-

rotami i dziećmi potrzebującymi opieki pozadomowej, 
— w organizowaniu dożywiania w szkole, akcji wczasów 

i opieki nad zdrowiem dzieci, 
— w zaspokajaniu potrzeb rzeczowych szkoły. * 
Komitet rodzicielski: 
— propaguje wśród rodziców i miejscowego społeczeństwa 

nasady postępowego wychowania dzieci i młodzieży w szkole 
i w domu i zwalcza wrogie wpływy ideologiczne na młodzież 
i rodziców, 

— pracuje nad wzmocnieniem wśród rodziców poczucia od
powiedzialności za wychowanie dzieci na gorących patriotów 
Polski Ludowej oraz nad włączeniem^ wszystkich rodziców 
do pracy nad wychowaniem młodego pokolenia, 

— organizuje dyżury rodziców w szkole w celu niesienia 
pomocy nauczycielom w urabianiu świadomej dyscypliny mło
dzieży, w przyzwyczajaniu jej do porządku i higieny, w tę
pieniu f&cejaw4w chuligaństwa i lenistwa, 

— organizuje dla dzieci i młodzieży szkolnej zajęcia poza
lekcyjne i poza3zkolne, imprezy kulturalno-oświatowe, wy
cieczki szkolne itp., 

— przychodzi z pomocą materialną sierotom, półsierotom 
i dzieciom potrzebującym opieki pozadomowej przez zaopatry
wanie ich w odzież, obuwie, podręczniki, przybory szkolne itp. 

§ 2. Komitet rodzicielski dąży do wytworzenia harmonijnej 
współpracy wychowawczej szkoły i domu przez: 

— stałe zaznajamianie się z pracą i potrzebami szkoły 
i niesienie we własnym zakresie pomocy w zaspokojeniu tych 
potrzeb, 

— ścisłe utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, 
— współdziałanie w sprawach opieki wychowawczej nad 

młodzieżą z organizacjami masowymi. 
W celu niesienia pomocy szkole członkowie komitetu rodzi

cielskiego, komisji i klasowych rad rodziców mogą dla zazna
jomienia się z pracą i potrzebami szkoły, po uprzednim 
uzgodnieniu z dyrektorem (kierownikiem) szkoły, odwiedzać 
lekcje i inne zajęcia szkolne. Rodzice odwiedzający lekcje 
i inne zajęcia szkolne nie mogą czynić uwag prowadzącym je 
pracownikom szkolnym, przedstawiają zaś swoje spostrzeże
nia dyrektorowi (kierownikowi) szkoły lub radzie pedagogi
cznej. 

Komitet rodzicielski utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów 
przez: 

— odwiedzanie ich w domu i przeprowadzanie bezpośred
nich roz^nów indywidualnych i grupowych, porad w sprawach 
wychowania, organizowanie pracy domowej uczniów itp., 

— zapraszanie na narady komitetu, zwoływanie ogólno-
szkolnyc.h i klasowych zebrań rodziców, 

— organizowanie wykładów, odczytów, seminariów, dysku
sji pedagogicznych itp. 

Komitet rodzicielski utrzymuje kontakt i współdziała w rea
lizacji swoich zadań z organizacjami masowymi, a zwłaszcza , 
ze związkami zawodowymi, szkolnymi komitetami opiekuń
czymi, kołami gospodyń wiejskich, komitetami blokowymi itp., 
przez: 

— zapraszanie ich na zebrania, 
— wspólne organizowanie imprez, zebrań, wykładów dla 

rodziców i młodzieży szkolnej, 
— organizowanie indywidualnej pracy z rodzicami potrze

bującymi pomocy w wychowaniu dzieci. 
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VII otrzymują: woj. 
Bydgoszcz, Poznań, Łódź, 
Kielce, Lublin, Biały
stok, Olsztyn, Gdańsk, 
Koszalin, Szczecin, Zie
lona Góra, Wrocław, 

Opole, Stalinogród, 
Rzeszów 

otrzymują tylko: woj. 
Olsztyn, Szczecin, Wro

cław, Stalinogród 

otrzymują tylko woj. 
Kielce, Szczecin, Zielona 

Góra, Wrocław 

VII otrzymują: woj. 
Bydgoszcz, Kielce, Lu
blin, Białystok, Olsztyn, 
Gdańsk, Koszalin, Szcze
cin, Zielona Góra, Wro
cław, Opole, Stalinogród, 

Kraków, Rzeszów 

otrzymują tylko woj. 
Bydgoszcz, Białystok, 
Olsztyn, Koszalin, Opole 

(Nr B-25/19/54 z 30 IX 1954 r.) 






