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OPINIA PRAWNA W SPRAWIE USTALENIA KOMPETENCJI RADY RODZICÓW 

DO KONSULTOWANIA SIĘ Z RODZICAMI SZKOŁY, PRZY WYKORZYSTANIU 

ORGANIZACYJNEJ POMOCY DYREKCJI SZKOŁY 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach przeprowadziła wśród 

rodziców szkoły ankietę, zawierającą pytanie: „Czy przeszkadza ci krzyż w wychowawczej 

przestrzeni szkolnej?” Akcję tę publicznie napiętnował Opolski Kurator Oświaty, 

wszczynając postępowanie w trybie nadzoru pedagogicznego. 

Autor niniejszej opinii wykazuje, iż Rada Rodziców, rozpowszechniając przedmiotową 

ankietę działała w ramach posiadanych kompetencji. Reprezentuje ona bowiem rodziców we 

wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły, a w trakcie procesu 

opiniotwórczego może zwracać się do rodziców z pytaniami i petycjami. Pytania te mogą 

dotyczyć nawet kwestii światopoglądowych, gdyż Rada Rodziców nie jest organem władzy 

publicznej, a tym samym nie jest zobowiązana do zachowania bezstronności 

światopoglądowej. 
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LEGAL OPINION ON DETERMINING THE COMPETENCIES OF THE COUNCIL 

OF PARENTS TO CONSULT WITH THE SCHOOL PARENTS, USING 

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF THE SCHOOL MANAGEMENT 

The Council of Parents of the Complex of Sports School No. 1 in Krapkowice conducted a 

survey among the school parents, including the following question: “Do you mind, that a 

crucifix is hang in the area of school education?” This action was publicly denounced by the 

Opole School Superintendent, who initiated proceedings under pedagogical supervision. 

Author of this opinion proves that the Council of Parents is acting within its competencies 

while spreading the survey in question. This is because it represents the parents in all matters 

relating to the operation of the school, and in the opinion-forming process, it may refer to 

parents with questions and petitions. Those questions may concern even ideological issues, as 

the Council of Parent is not a public authority, and therefore is not required to maintain 

worldview impartiality. 

 

Key words: freedom of conscience and religion, school, parents, crucifix 


