
PROTOKÓŁ NR 4 

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH

W DNIU 27 maja 2019 ROKU

Na zebraniu obecni byli:

• członkowie Rady Rodziców, zgodnie z załączoną listą obecności

• dyrektor szkoły pani mgr Renata Matla-Kocot

Porządek zebrania:

1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad Rady Rodziców.
2. Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019. 
3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
4. Ustalenie kwoty dofinansowania pasowania uczniów klas pierwszych 

we wrześniu 2019 r.
5. Zatwierdzenie wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 

2019/2020.
6. Przekazanie uprawnień Rady Rodziców przedstawicielowi do 

reprezentowania Rady Rodziców do czasu wyborów nowej Rady 
na rok szkolny 2019/2010.

7. Ustalenie terminu dodatkowego (piątego), czerwcowego spotkania Rady 
Rodziców. 

8. Podjęcie decyzji o przekazaniu próśb do sponsorów o wsparcie Rady 
Rodziców. 

9.  Ustalenie terminu sierpniowego spotkania Rady Rodziców.  
10. Sprawy bieżące. 
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Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz powitał zebranych 
rodziców na czwartym posiedzeniu w roku szkolnym 2018/2019. 
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został jednogłośnie 
przyjęty. 

Ad. 2.
Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz przedstawił 
sprawozdanie z pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz przedstawił  
sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców. 

Ad. 4 .
Rodzice ustalili, że przeznaczą kwotę 200 zł na sfinansowanie rogów 
obfitości dla uczniów klas pierwszych. Tzw. „tyty” zostaną zakupione
i przekazane we wrześniu 2019 r. 

Podjęto uchwałę:
   

Uchwała nr 22/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie ustalenia sfinansowania rogów obfitości 

dla uczniów klas pierwszych 
w kwocie 200 zł.

Ad. 5.
Rodzice jednogłośnie zatwierdzili wysokość składki na Radę Rodziców 
w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 100 zł. 
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Podjęto uchwałę:
   

Uchwała nr 23/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie zatwierdzenia wysokości składki 

na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 
w kwocie 100 zł. 

Ad. 6. 
Zebrani rodzice zdecydowali o przekazaniu uprawnień Rady Rodziców 
panu Adamowi Glenz do reprezentowania Rady Rodziców do czasu 
wyborów nowej Rady na rok szkolny 2019/2020.

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 24/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie przekazania uprawnień Rady Rodziców panu Adamowi Glenz

do reprezentowania Rady Rodziców do czasu wyborów 
nowej Rady na rok szkolny 2019/2020

Ad. 7. 
Ze względu na nieobecność pani skarbnik Gabrieli Czajki, rodzice 
zdecydowali, że konieczne będzie zorganizowanie dodatkowego 
spotkania Rady Rodziców, celem zatwierdzenia sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej. Ustalono termin zebrania na 18 czerwca o godz. 17.30. 
Ponadto, w czasie tego dodatkowego spotkania Rada Rodziców wybierze 
ubezpieczyciela oraz wysokość składki ubezpieczeniowej na rok szkolny 
2019/2020.
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Podjęto uchwałę:

   Uchwała nr 25/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie zorganizowania dodatkowego spotkania Rady Rodziców 

dnia 18 czerwca 2019 r.  

Ad. 8. 
Rodzice zdecydowali, że podejmą próbę pozyskania sponsorów imprez 
szkolnych. Wskazano osobę odpowiedzialną – panią Krystynę Humpę. 
Zredagowane i przekazane zostaną pisma z prośbą o podarowanie 
słodyczy do: Carrefour Polska, Selgros Cash & Carry, Lidl oraz Biedronka. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 26/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie przekazania próśb do sponsorów o wsparcie Rady Rodziców.   

Ad. 9. 
Rodzice, w odpowiedzi na sugestię pani dyrektor Renaty Matla-Kocot, 
zdecydowali, że spotkają się w sierpniu br., przed tzw. spotkaniem 
„zerowym” z rodzicami uczniów klas pierwszych. Ustalono termin 
spotkania na 26 sierpnia 2019 r. o godz. 18.00. 

Podjęto uchwałę:
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Uchwała nr 27/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie ustalenia terminu dodatkowego sierpniowego spotkania

Rady Rodziców w dniu 26 sierpnia 2019 r. 

Ad. 10. 
Rodzice podjęli dyskusję na temat niepokojąco niskiego budżetu Rady 
Rodziców. Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zasugerowała, by 
publikować na stronie internetowej szkoły aktualne wykazy wpłat 
na Radę Rodziców, z wyszczególnieniem na klasy. By zachować 
transparentność, należy również przedstawiać na stronie www. wszystkie
sfinansowane przez Radę przedsięwzięcia, ilość wniosków 
zaakceptowanych i odrzuconych. 

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot udzieliła rodzicom wyczerpujących 
informacji na temat aktualnego stanu realizacji projektu budowy hali 
dydaktyczno-warsztatowej.

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zadeklarowała skontaktowanie się 
z firmą ubezpieczeniową Interrisk, celem uzyskania informacji 
o warunkach ubezpieczenia.                                                                                 

Rada Rodziców, po rozpatrzeniu podań, postanowiła sfinansować 
wnioskowane przedsięwzięcia. 
 
Zdecydowano sfinansować: 

1. Koszty zakupu nagród dla laureatów rozgrywek sportowych 
organizowanych w ramach Święta Sportu.  

Podjęto uchwałę: 
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Uchwała nr 28/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród dla laureatów rozgrywek

sportowych organizowanych w ramach Święta Sportu 
w kwocie 150 zł

   

2. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
najlepszych uczniów klasy 3a. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 29/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla najlepszych uczniów klasy 3a
w kwocie 200 zł

3. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
najlepszych uczniów klasy 2C. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 30/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla najlepszych uczniów klasy 2C
w kwocie 200 zł
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4. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
trzech najlepszych uczniów klasy 1A. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 31/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla trzech najlepszych uczniów klasy 1A
w kwocie 150 zł

5. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
najlepszych uczniów klasy 3C. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 32/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla najlepszych uczniów klasy 3C
w kwocie 120 zł

6. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
najlepszych uczniów klasy 3B. 
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Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 33/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla najlepszych uczniów klasy 3B
w kwocie 100 zł

7. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
najlepszych uczniów klasy 1B. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 34/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla najlepszych uczniów klasy 1B
w kwocie 100 zł

8. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
najlepszych uczniów klasy 2A. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 35/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla najlepszych uczniów klasy 2A
w kwocie 100 zł
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9. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
uczniów wyróżniających się wzorowym czytelnictwem.  

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 36/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla uczniów wyróżniających się wzorowym czytelnictwem 
w kwocie 50 zł

10. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
uczniów, którzy w konkursach profilaktycznych na szczeblu miejskim 
zajęli 1, 2 i 3 miejsce.   

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 37/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 27 maja 2019 roku 
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie

 roku szkolnego 2018/2019 
dla uczniów, którzy w konkursach profilaktycznych 

na szczeblu miejskim zajęli 1, 2 i 3 miejsce 
w kwocie 150 zł

11. Koszty zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla 
aktywnych członków Samorządu Uczniowskiego. 
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Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 38/2018/2019
Rady Rodziców

z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie sfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego

2018/2019 dla aktywnych członków Samorządu Uczniowskiego.
w kwocie 150 zł

12. Koszty (pozostałe) organizacji Katowickiego Maratonu Maturzystów.
 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 39/2018/2019
Rady Rodziców

z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie sfinansowania organizacji Katowickiego Maratonu

Maturzystów(pozostałe koszty)
w kwocie 60 zł

13. Koszty wyjazdu trójki uczniów na Wojewódzki Konkurs „Geodezja z 
pasją”.
 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 40/2018/2019
Rady Rodziców

z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie sfinansowania kosztów wyjazdu trójki uczniów 

na Wojewódzki Konkurs „Geodezja z pasją”
w kwocie 54 zł
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Rada Rodziców ustaliła również, że uchwalone dofinansowania zostaną 
przekazane wnioskodawcom przez panią skarbnik Gabrielę Czajkę, w 
uzgodnionym z nauczycielami terminie. 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zostało zaplanowane na 18 czerwca 
2019 roku.  

Przewodniczący Rady Rodziców:                               Sekretarz/protokolant:
 

       Adam Glenz                                                       Agnieszka Pękala
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