
PROTOKÓŁ NR 1 

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH

W DNIU 10 WRZEŚNIA 2018 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. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców, zastępcy przewodniczącego 
Rady Rodziców, sekretarza, skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej.

3. Zapoznanie się z Planem Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019.

4. Zaopiniowanie zmian w Statucie Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasadach 
Oceniania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Szkolnego Programu 
Wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019.  

6. Zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły na rok szkolny 
2018/2019 składanego przez dyrektora.

7. Zaopiniowanie ustalonych dla technikum przedmiotów realizowanych 

w zakresie rozszerzonym.

8. Zaopiniowanie propozycji dyrektora szkoły dotyczącej dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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9. Informacja na temat sprawozdania z realizacji budżetu Rady Rodziców za 
rok szkolny 2017/2018.

10.Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.

11.  Powołanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów 
bankowych Rady Rodziców.

12.Zapoznanie się ze szkolną ofertą zajęć pozalekcyjnych.

13. Zapoznanie się z kalendarzem imprez szkolnych w roku szkolnym 
2018/2019.

14. Sprawy bieżące.

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz powitał zebranych 
rodziców na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym 2018/2019.
Zaprosił członków Rady Rodziców do współpracy ze szkołą. Po powitaniu 
przedstawiono porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. 

Ad. 2.

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, która ma czuwać nad 
prawidłowym przebiegiem głosowania.    

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 1/2018/2019

Rady Rodziców 

z dnia 10 września 2018 roku 
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w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców 

w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej 

im. Powstańców Śląskich w Katowicach 

na rok szkolny   2018/2019

W wyniku głosowania jawnego w skład Komisji Rewizyjnej weszli:

• pani Joanna Dyjas 

• pani Krystyna Humpa 

Następnie przedstawieni zostali kandydaci do prezydium Rady Rodziców. 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 2/2018/2019

Rady Rodziców 

z dnia 10 września 2018 roku 

w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców 

w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej

im. Powstańców Śląskich w Katowicach

na rok szkolny   2018/2019

W wyniku jednogłośnego, jawnego głosowania, ukonstytuowało się 
prezydium Rady Rodziców w składzie:

• Adam Glenz – przewodniczący Rady Rodziców
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• Zbigniew Jantczak  – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

• Agnieszka Pękala  – sekretarz

• Gabriela Czajka - skarbnik   

Ad. 3.

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot  zapoznała rodziców z Planem Pracy 
Szkoły na rok szkolny 2018/2019. Przedstawiła te obszary pracy szkoły, na
które będzie w bieżącym roku szkolnym położony szczególny nacisk. 
Przekazała rodzicom harmonogramy(harmonogram zebrań z rodzicami, 
kalendarz roku szkolnego 2017/2018, rozkład praktyki zawodowej dla 
technikum, rozkład zajęć praktycznych dla szkoły branżowej 1 stopnia)

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 3/2018/2019

Rady Rodziców

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania

Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019 

Ad. 4. 

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot przedstawiła rodzicom zmiany w 
Statucie Szkoły oraz w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 4/2018/2019

Rady Rodziców
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z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania 

zmian w Statucie Szkoły 

oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania 

Ad. 5.

Pedagog szkolny pani mgr Dorota Suwart zaprezentowała projekt  
Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 
2018/2019. Projekt zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, zmianami wprowadzonymi po ewaluacji wewnętrznej 

i wynikami przeprowadzonej diagnozy.

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 5/2018/2019

Rady Rodziców

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie uchwalenia 

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

na rok szkolny 2018/2019.

Ad. 6. 
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Dyrektor Renata Matla-Kocot zaprezentowała rodzicom projekt planu 
finansowego szkoły na rok szkolny 2018/2019 (w planie ujęto projekty 
unijne).

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 6/2018/2019

Rady Rodziców

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania

projektu planu finansowego szkoły 

na rok szkolny 2018/2019

Ad. 7.

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot poprosiła o opinię Rady Rodziców w 
sprawie ustalonych dla technikum przedmiotów realizowanych 

w zakresie rozszerzonym.

Podjęto uchwałę:
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Uchwała nr 7/2018/2019

Rady Rodziców

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania

ustalonych dla technikum przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym 

na rok szkolny   2018/2019

Ad. 8. 

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot poprosiła o opinię Rady Rodziców w 
sprawie propozycji dyrektora szkoły dotyczącej dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 8/2018/2019

Rady Rodziców

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania

propozycji dyrektora szkoły dotyczącej dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

7



w roku szkolnym   2018/2019

Ad. 9.

Przewodniczący Rady Rodziców zobowiązał się do przedstawienia 
sprawozdania finansowego z realizacji budżetu Rady Rodziców za rok 
szkolny 2017/2018 na kolejnym zebraniu prezydium Rady Rodziców w 
grudniu 2018 roku. 

Ad. 10. 

Przewodniczący pan Adam Glenz przedstawił główne założenia planu 
pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019. Poddał je pod 
dyskusję. Wszyscy zebrani zaakceptowali zaprezentowane wytyczne.

Ad. 11.  

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 9/2018/2019

Rady Rodziców

z dnia 10 września 2018 roku
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w sprawie powołania osób upoważnionych do podpisywania
dokumentów bankowych Rady Rodziców 

w roku szkolnym   2018/2019

Do podpisywania dokumentów bankowych Rady Rodziców 

w roku szkolnym   2018/2019 zostały upoważnione następujące osoby:

• pan Adam Glenz

• pan Zbigniew Jantczak

• pani Gabriela Czajka 

Ad. 12.

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zapoznała rodziców ze szkolną ofertą 
zajęć pozalekcyjnych.

Ad. 13.

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zapoznała rodziców z kalendarzem 
imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2016/2017. 

Ad. 14.

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot podziękowała rodzicom za 
sfinansowanie zakupu tub ze słodyczami na uroczystość ślubowania klas 
pierwszych.
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Rada Rodziców ustaliła, że składki na fundusz RR wychowawcy będą 
mogli wpłacić skarbnikowi pani Gabrieli Czajce 27 września br. w 
godzinach od 10.30 do 11.00. 

Rada Rodziców ustaliła, że na kolejnym zebraniu prezydium Rady 
Rodziców w grudniu 2018 roku zostanie zaprezentowany projekt nowego
regulaminu Rady Rodziców. 

Przewodniczący pan Adam Glenz odczytał zebranym rodzicom treść listu 
Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej. Podjęto decyzję o 
opublikowaniu listu na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady 
rodziców. 

Pani Dyrektor Renata Matla-Kocot zwróciła się do rodziców uczniów klas 
pierwszych z prośbą o kierowanie do niej pytań/wątpliwości dotyczących 
funkcjonowania szkoły. 

Rodzice uczniów klasy 3BT zawnioskowali o zmianę w planie lekcji. 
Zmiana podyktowana jest koniecznością opuszczenia przez uczniów 
internatu w piątek do godziny 17-stej. 

Pani Dyrektor Renata Matla-Kocot wyjaśniła rodzicom wątpliwości 
związane z opłatami za dziennik elektroniczny Librus. Opłaty nie wchodzą
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w skład składki ubezpieczeniowej, lecz są wykonywane z dochodów 
własnych szkoły. 

 Pani Dyrektor Renata Matla-Kocot poinformowała rodziców o 
rozpoczynających się pracach związanych z wykonaniem ogrodzenia 
szkoły. Ponadto, zaznajomiła rodziców, że zatwierdzono do realizacji 
budowę hali dydaktyczno-warsztatowej.

 Przewodniczący pan Adam Glenz zwrócił się z prośbą o udostępnienie 
Radzie Rodziców  dokumentacji, która znajdowała się u pani 

A. Mastalerz.

Rada Rodziców, po zapoznaniu się z wnioskiem pani Anny Żemły-
Siesickiej,

podjęła uchwałę:

Uchwała nr 10 /2018/2019

Rady Rodziców

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie sfinansowania wyjazdu uczniów 

do Gdańska na 2 etap ogólnopolskiego 
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 Konkursu o Architekturze Krajobrazu 

w kwocie 686 zł 

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zostało zaplanowane na 10 grudnia 
2018 roku.  

Przewodniczący Rady Rodziców:                               Sekretarz/protokolant:

 

       Adam Glenz                                                       Agnieszka Pękala
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