Komitety ds. zaangażowania rodziców
Wsparcie zaangażowania rodziców
w nauczanie dzieci
Czym jest Komitet ds. zaangażowania rodziców
(KZR) (Parent Involvement Committee, PIC) i czym
się zajmuje?

Komitet ds. zaangażowania rodziców musi działać w ramach
każdej rady szkoły w prowincji Ontario.
KZR jest ważnym organem doradczym rady szkoły. Angażując
rodziców w nauczanie dzieci komitety wspierają osiągnięcia
uczniów i działają dla ich dobra. Jest to możliwe, ponieważ:
• komitety dostarczają szkolnym radom rejonowym informacje
i porady na temat angażowania rodziców i sposobów
komunikacji z rodzicami;
• komitety opracowują możliwości, z których skorzystać może
rada szkoły w celu zachęcenia rodziców do wspierania
nauczania dzieci zarówno w domu, jak i w szkole;
• komitety dzielą się informacjami z samorządami szkół
i wspierają ich pracę.
Każdy KZR decyduje o sposobie dążenia do osiągnięcia
tych celów na podstawie konkretnych potrzeb swojej rady,
społeczności i organizacji, a także ich członków.

Czym KZR różni się od samorządu szkoły?
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Samorząd szkoły skupia się na sytuacji w konkretnej szkole; KZR
służy poradą na poziomie rady. KZR-y aktywnie wspomagają
działania samorządów szkolnych danej rady, wspierając je
w zachęcaniu rodziców do angażowania się w nauczanie
dzieci i dzieląc się informacjami.

Kto może być członkiem Komitetu ds. zaangażowania
rodziców?
KZR-y prowadzone są przez rodziców, także ich skład w większości
stanowią rodzice. Członkami są również dyrektor metodyczny
w radzie szkoły i członek zarządu, dzięki czemu rodzice mają
bezpośredni kontakt z radą szkoły. KZR powołuje też do trzech
członków ze swojej społeczności. Na podstawie konkretnych
potrzeb lokalnych każdy KZR decyduje, czy powołać dodatkowych
członków, np. dyrektorów szkół, nauczycieli i personel pomocniczy.
Kadencja członków będących rodzicami uczniów trwa rok lub dwa
lata. Każdy z tych członków musi być rodzicem lub opiekunem
prawnym ucznia uczęszczającego do szkoły, której rada powołała
dany KZR.

Czy praca KZR-ów jest uregulowana polityką
edukacyjną?

Tak. Jak wszyscy partnerzy edukacyjni, także KZR-y odgrywają
istotną rolę w realizacji wizji i celów wyznaczonych przez politykę
dotyczącą angażowania rodziców realizowaną w prowincji
Ontario, aby wspierać osiągnięcia uczniów i działania dla ich
dobra. Działalność KZR została także określona w Rozporządzeniu
612/00 prowincji Ontario (Ontario Regulation 612/00).

W jaki sposób KZR-y wspomagają edukację
w prowincji Ontario?

Ze współpracy rodziców ze szkołami wynika wiele pożytku.
W efekcie uczniowie osiągają lepsze rezultaty, liczba nieobecności
spada, obserwuje się poprawę w zachowaniu uczniów i wzrost
zaufania rodziców co do edukacji ich dzieci. Korzyści z istotnej
pracy rodziców na rzecz wspierania edukacji wśród dzieci
odnoszą także Ministerstwo Edukacji, rejonowe rady szkół
i same szkoły. Dodatkową korzyścią jest poznanie opinii i punktu
widzenia rodziców na poziomie lokalnym, ale również na
poziomie okręgu i prowincji.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Odwiedź stronę ontario.ca/EDUparents, aby dowiedzieć się
więcej na poniższe tematy:
• Komitety ds. zaangażowania rodziców i zaangażowanie
rodziców w życie szkół oraz prace rad szkół w prowincji
Ontario
• Partnerstwo z rodzicami: Polityka angażowania rodziców
w życie szkół prowincji Ontario
• Rozporządzenie 612/00 prowincji Ontario: Rady szkół
i Komitety ds. zaangażowania rodziców

Czy mogę uczestniczyć w zebraniach KZR?

Tak. Każdy jest mile widziany na zebraniach KZR, ponieważ
może dowiedzieć się u źródła, na czym polega praca komitetów.
Zebrania organizowane są przynajmniej cztery razy w roku.
Aby dowiedzieć się, gdzie i kiedy odbędzie się zebranie,
a także zapoznać się z protokołami poprzednich zebrań,
należy odwiedzić stronę internetową rady.

wspieraj każde dziecko
docieraj do każdego ucznia

