
PROTOKÓŁ NR 2 

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH

W DNIU 10 grudnia 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. Uchwalenie nowego regulaminu Rady Rodziców w Katowickim Centrum 

Edukacji Zawodowej.   
3. Zaopiniowanie listy książek zakupionych do biblioteki szkolnej 

w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
4. Informacja na temat sprawozdania z realizacji budżetu Rady Rodziców.  
5. Informacja o realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego i 

aktualnych sprawach wychowawczych. 
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz powitał zebranych 
rodziców na drugim posiedzeniu w roku szkolnym 2018/2019. 
Po powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został jednogłośnie 
przyjęty. 
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Ad. 2.
Pan Adam Glenz – przewodniczący Rady Rodziców oraz pan Zbigniew 
Jantczak  – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przedstawili 
propozycję nowego regulaminu Rady Rodziców w Katowickim Centrum 
Edukacji Zawodowej. Propozycja została w pełni, jednogłośnie 
zaakceptowana przez prezydium.  

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 11/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 10 grudnia 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Rodziców 

w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej
 

Ad. 3.
Nauczyciel bibliotekarz - pani Dorota Suwart  - poprosiła rodziców o  
zaopiniowanie listy książek zakupionych do biblioteki szkolnej 
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 
Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała zakup nowości wydawniczych. 

 Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 12/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 10 grudnia 2018 roku 
w sprawie pozytywnego zaopiniowania listy książek 

zakupionych do biblioteki szkolnej 
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” – Priorytet 3. 
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Ad. 4.
Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz przedstawił 
sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 
2017/2018.  Przeanalizowano również bieżące wpływy składek oraz 
wydatki Rady Rodziców. Dokonano korekty przewidywanych 
dofinansowań.  

Ad. 5.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot przedstawiła rodzicom informację o 
realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Omówiono aktualne
sprawy wychowawcze. Pani dyrektor poprosiła rodziców o ich bieżące 
spostrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły. 

Ad. 6.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot, w odpowiedzi na oczekiwania 
rodziców, przedstawiła im fakturę za usługi dziennika elektronicznego 
Librus. Wyjaśniła, że opłaty nie wchodzą w skład składki 
ubezpieczeniowej, lecz są wykonywane z dochodów własnych szkoły.

Pani dyrektor Renata Matla-Kocot udostępniła również rodzicom 
dokumenty ubezpieczenia wszystkich uczniów za rok szkolny 2018/2019.

Rada Rodziców zdecydowała, że zostaną wypłacone nauczycielom, 
przyznane im w maju 2018 roku, zaległe środki finansowe. Ustalono, że 
wypłat dokona skarbnik Rady Rodziców pani Gabriela Czajka 6 stycznia 
2019 r. od godziny 11.30 do 12.00 w sali 7A.

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 13/2018/2019
Rady Rodziców 

z dnia 10 grudnia 2018 roku 
w sprawie wypłacenia nauczycielom dofinansowań 

przyznanych w maju 2019 r. 
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Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz poprosił skarbnika Rady 
Rodziców panią Gabrielę Czajkę o przygotowanie zestawienia wpłat na 
Radę Rodziców z poszczególnych klas oraz porównanie ich z 
deklarowanymi we wrześniu kwotami. 

Przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz przedstawił zebranym 
rodzicom wnioski o dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć 
szkolnych. Prezydium, ze względu na niskie wpłaty składek, ustaliło, że 
ostateczną decyzję o ich przyznaniu podejmie na kolejnym posiedzeniu 
Rady Rodziców.  

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

Przewodniczący Rady Rodziców:                               Sekretarz/protokolant:
 

       Adam Glenz                                                       Agnieszka Pękala
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