
PROTOKÓŁ NR 3 

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH

W DNIU 18 marca 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 pracy dydaktyczno-wychowawczej w pierwszym półroczu 

roku szkolnego 2018/2019. 
3. Podsumowanie pracy Rady Rodziców w pierwszym półroczu roku 

szkolnego 2018/2019.
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
5. Sprawy bieżące. 

Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz powitał zebranych 
rodziców na trzecim posiedzeniu w roku szkolnym 2018/2019. 
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został jednogłośnie 
przyjęty. 

Ad. 2.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot przedstawiła rodzicom najważniejsze 
informacje z raportu podsumowującego działalność szkoły w pierwszym 
półroczu roku szkolnego 2018/2019. Podkreślono, że wyniki szkoły z 
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zakresu frekwencji, zachowania i średniej ocen nieznacznie się obniżyły w
stosunku do trzech poprzednich lat. Rodzice zostali poinformowani o 
podjętej pogłębionej diagnozie tego niepokojącego trendu. 

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz przedstawił 
sprawozdanie z pracy Rady Rodziców w pierwszym półroczu roku 
szkolnego 2018/2019.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz przedstawił  
sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców. 

Ad. 5.
Rodzice podjęli dyskusję, w jaki sposób zwiększyć wpływ składek na 
fundusz Rady Rodziców. Ustalono, że wszyscy rodzice poprzez dziennik 
elektroniczny Librus zostaną poinformowani, na co dotychczas zostały 
wydane zebrane fundusze. Ponadto, dokonane zostanie zestawienie 
deklarowanych na początku roku szkolnego kwot z rzeczywistymi 
wpłatami, z wyszczególnieniem na klasy. 

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

 
Zdecydowano sfinansować: 

1. Koszty organizacji na terenie szkoły konkursu pierwszej pomocy pod 
nazwą „Bądź gotów nieść pomoc”. 

Podjęto uchwałę:
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Uchwała nr 14/2018/2019

Rady Rodziców 
z dnia 18 marca 2019 roku 

w sprawie sfinansowania organizacji na terenie szkoły konkursu
pierwszej pomocy pod nazwą „Bądź gotów nieść pomoc” 

w kwocie 144,60 zł.

2. Koszty przejazdu uczniów klas budowlanych z opiekunami na 
certyfikowane szkolenie do siedziby firmy IZODOM w Zduńskiej Woli. 
Planowany termin wyjazdu: 10 kwietnia 2019r. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 15/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 18 marca 2019 roku 
w sprawie dofinansowania kosztów przejazdu uczniów klas

budowlanych z opiekunami na certyfikowane szkolenie 
do siedziby firmy IZODOM w Zduńskiej Woli

w kwocie 450 zł.

3. Koszty zakupu znaczków pocztowych wykorzystanych do realizacji 
międzynarodowego programu „Solidarność. Podaj dalej!”. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 16/2018/2019
Rady Rodziców

z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie sfinansowania kosztów

zakupu znaczków pocztowych
wykorzystanych do realizacji międzynarodowego programu

„Solidarność. Podaj dalej!”
w kwocie 104 zł.
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4. Koszty organizacji międzynarodowego konkursu „Matematyka Bez 
Granic. Senior”, który w 2019 r. odbywa się w KCEZ.

Podjęto uchwałę: 

Uchwała nr 17/2018/2019
Rady Rodziców

z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie sfinansowania kosztów organizacji międzynarodowego konkursu

„Matematyka Bez Granic. Senior”
w kwocie 50 zł.

5. Koszty organizacji konkursu „Katowicki Matematyczny Maraton 
Maturzystów”.

Podjęto uchwałę:

 Uchwała nr 18/2018/2019
Rady Rodziców

z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie sfinansowania kosztów organizacji 

konkursu „Katowicki Matematyczny 
Maraton Maturzystów”

w kwocie 150 zł.

6. Koszty zakupu nagród dla laureatów szkolnego konkursu 
ekologicznego EKO-TEST. 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 19/2018/2019
Rady Rodziców

z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie sfinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów szkolnego

konkursu ekologicznego EKO-TEST”
w kwocie 150 zł.
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7. Koszty przejazdu uczennic wraz z opiekunem na ogólnopolski konkurs 
szkół mody w Rzeszowie.

Podjęto uchwałę:
Uchwała nr 20/2018/2019

Rady Rodziców
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu uczennic 
wraz z opiekunem na ogólnopolski konkurs 

szkół mody w Rzeszowie 
w kwocie 390.59 zł.

8. Koszty przejazdu uczennic wraz z opiekunem na ogólnopolski konkurs 
szkół mody w Lesznie. 

Podjęto uchwałę:
  

Uchwała nr 21/2018/2019
Rady Rodziców

z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu uczennic 

wraz z opiekunem na ogólnopolski konkurs 
szkół mody w Lesznie  

w kwocie 225 zł. 

Prezydium, ze względu na niskie wpłaty składek, ustaliło, że ostateczną 
decyzję o dofinansowaniu całości wnioskowanej przez panią 
wicedyrektor kwoty(dodatkowe 225 zł) podejmie na kolejnym 
posiedzeniu Rady Rodziców.  

Rada Rodziców ustaliła również, że uchwalone dofinansowania zostaną 
przekazane wnioskodawcom przez panią skarbnik Gabrielę Czajkę, w 
uzgodnionym z nauczycielami terminie. 
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Pani dyrektor Renata Matla-Kocot poinformowała rodziców o 
przewidywanej konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 
dofinansowanie przejazdu na konkurs „geodetów”, do którego 
zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły.  

Na zakończenie zebrania Pani dyrektor Renata Matla-Kocot złożyła 
rodzicom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zostało zaplanowane na 27 maja 2019 
roku.  

Przewodniczący Rady Rodziców:                               Sekretarz/protokolant:
 

       Adam Glenz                                                       Agnieszka Pękala
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