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winny podjąć służby publiczne w sytuacji,
gdy rodzice - z różnych przyczyn - nie po-
trafią zająć się wychowaniem swojego
dziecka (nie umieją, nie chcą, nie mają
możliwości finansowych i właściwych wa-
runków socjalnych).

Prawny charakter relacji z rodziną

W debacie publicznej, której ton nadają
media, często zapominamy, że relacje ro-
dziców z dzieckiem poza emocjonalnymi
mają także charakter prawny. Charakter
władzy rodzicielskiej wyznacza wielo-
stronny stosunek prawny łączący rodziców
z dzieckiem, osobami trzecimi, instytucja-
mi publicznymi. I tak:

l. Relacja rodziców z dzieckiem to stosu-
nek rodzinnoprawny regulowany na grun-
cie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Granicą interwencji prawnej jest przekona-
nie, że działania rodziców (rodzica) naru-
szają dobro i interes dziecka;

2. Relacje z osobami trzecimi to relacje
cywilnoprawne wynikające z podmioto-
wego prawa rodziców do dziecka (władzy
rodzicielskiej), np. osoby trzecie nie mogą
bez wiedzy rodzica przetrzymywać dziecka
i podejmować wobec niego decyzji;

3. Relacje z Państwem (instytucjami pu-
blicznymi) to stosunek administracyjno-
prawny wynikający z obowiązków rodzica
względem dzieci, np.: obowiązek szczepień,
badań przesiewowych, bilanse zdrowia,
obowiązek szkolny, obowiązek nauki - pod-
lega on egzekucji w trybie ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji.

Tak więc z jednej strony rodzice powinni
wychowywać swoje dzieci, dbać o ich zdro-
wie, edukację, zapewnić godziwe warunki
egzystencji. Z drugiej zaś strony, gdy ro-
dzice zawodzą, właściwe służby społecz-
ne mają obowiązek zareagować: dostrzec
problemy i zaproponować w porę ade-
kwatną do problemów pomoc. W takim
ujęciu realizuje się pomocnicza wobec
rodziny funkcja instytucji publicznych.
W przypadku złej woli, świadomego za-
niechania ze strony rodziców, w gestii tych
instytucji pozostaje egzekucja obowiązków

rodzicielskich w trybie administracyjno-
prawnym.

Klasycznym przykładem relacji admi-
nistracyjnoprawnych jest obowiązek nauki
i obowiązek szkolny. Jego realizacja spo-
czywa na rodzicach, którzy powinni posyłać
dziecko do szkoły, gdy jednak tego nie robią,
obowiązek ten powinien być egzekwowa-
ny przez szkołę lub gminę. Jednak w myśl
zasady pomocniczości najpierw właściwe
służby powinny ustalić przyczynę i udzielić
niezbędnej pomocy (np. w formie zakupu
wyposażenia szkolnego lub butów i ubrania
do szkoły). Gdy przyczyna leży po stronie
negatywnej postawy dziecka (wagary, lek-
ceważenie obowiązków szkolnych), pomoc
powinna koncentrować się na zmianie jego
postaw i wyrównaniu braków szkolnych.
Gdy przyczyną jest naganna i lekceważąca
postawa rodziców, obowiązek ten powinien
być egzekwowany przez upomnienie i po-
uczenie o obowiązkach oraz o konsekwen-

·:'cjach ich zaniechania, na samym końcu tego
łańcucha działań pozostawiając sankcje
w postaci grzywny lub (jako ostateczność)
ingerencję we władzę rodzicielską.

Mówiąc o szkole w kontekście relacji ad-
ministracyjnoprawnych warto wspomnieć
na marginesie o niewykorzystanych przez
system edukacji możliwościach pomocy
rodzinie w wychowaniu dzieci. O lak istot-
nych dla jakości wychowania czynnikach
jak obecność i dostępność pedagoga i psy-
chologa w każdej szkole trudno pisać z racji
ich oczywistości. Do swoistych truizmów
w debacie o poprawie funkcji wychowaw-
czej i dyscyplinującej szkoly należy zali-
czyć nierozwiązany problem nadmiernej
liczebności uczniów w klasach. Chodzi
o określenie górnej granicy ich liczby tak,
by umożliwiaro to efektywną edukację oraz
dawało możl iwości oddziaływań wycho-
wawczych i interpersonalnych w relacjach
nauczyciel- uczeń. Szkoła nie powinna być
oceniana za to, że ma problemy, a za to, jak
sobie radzi z ich rozwiązywaniem. Musimy
odejść od zjawiska "zamiatania pod dy-
wan" wszystkich problemów występują-
cych w szkole w obawie przed gazetowym:
rankingami szkół.


