
PROTOKÓŁ NR 1 

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH

W DNIU 9 WRZEŚNIA 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. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców, zastępcy przewodniczącego 

Rady Rodziców, sekretarza, skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Zapoznanie się z Planem Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020.
5. Zaopiniowanie zmian w Statucie Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasadach

Oceniania.
6. Zaopiniowanie ustalonych dla technikum przedmiotów realizowanych 

w zakresie rozszerzonym.
7. Zaopiniowanie propozycji dyrektora szkoły dotyczącej dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
8. Przedstawienie realizacji budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 

2018/2019.
9. Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
10.  Powołanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów           
bankowych Rady Rodziców.
11. Zapoznanie się z wynikami matur i wynikami egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
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12. Zapoznanie się ze szkolną ofertą zajęć pozalekcyjnych.
13. Zapoznanie się z kalendarzem imprez szkolnych w roku szkolnym 

2019/2020.
14. Wskazanie przedstawiciela rodziców do bezpośredniego kontaktowania 

się ze szkołą. 
15. Zaopiniowanie monitoringu wizyjnego na terenie Katowickiego Centrum 

Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich. 
16. Sprawy bieżące.

Ad. 1. 
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot powitała zebranych rodziców na 
pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym 2019/2020. Zaprosiła 
członków Rady Rodziców do współpracy ze szkołą. Po powitaniu 
przedstawiono porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. 

Ad. 2.
Ustalono obecność członków Rady Rodziców. Stwierdzono liczbę 
członków, która uprawnia do podejmowania uchwał. Następnie 
przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Glenz przedstawił się nowym 
członkom Rady Rodziców oraz zaproponował wybór nowego prezydium 
Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020. W dalszej części zebrania 
dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, która ma czuwać nad 
prawidłowym przebiegiem głosowania.    
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 1/2019/2020 
z dnia 9 września 2020 roku 

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców 
w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej 

im. Powstańców Śląskich w Katowicach 
na rok szkolny   2019/2020
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W wyniku głosowania jawnego w skład Komisji Rewizyjnej weszli:
• pani Daria Haśnik
• pani Joanna Dyjas

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

Uchwała nr 2/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców 
w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej

im. Powstańców Śląskich w Katowicach
na rok szkolny   2019/2020

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

• Adam Glenz – przewodniczący Rady Rodziców
• Iwona Tręda-Ociepka – zastępczyni przewodniczącego Rady Rodziców
• Iwona Sarek – skarbnik    

Ad. 3.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot  zapoznała rodziców z Planem Pracy 
Szkoły na rok szkolny 2019/2020. 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 2019/2020, rozkład praktyki zawodowej dla 
technikum, rozkład zajęć praktycznych dla branżowej szkoły I stopnia)
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 3/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020 
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Ad. 4. 
Pani pedagog Dorota Suwart zaprezentowała rodzicom Szkolny Program 
Wychowawczo-Profilaktyczny. Projekt zgodny z wytycznymi Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zmianami wprowadzonymi po ewaluacji 
wewnętrznej i wynikami przeprowadzonej diagnozy.
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 4/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020

Ad. 5.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zaprezentowała rodzicom zmiany 
w Statucie Szkoły oraz w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 5/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
zmian w Statucie Szkoły

oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania

Ad. 6.
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 6/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
ustalonych dla technikum przedmiotów 
realizowanych w zakresie rozszerzonym 

na rok szkolny   2019/2020

Ad. 7. 
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej przedstawiła rodzicom kalendarz dni wolnych oraz 
tzw. dni dyrektorskich, przeznaczonych na działalność statutową szkoły. 
Pani dyrektor wyjaśniła rozbieżność miedzy dniami wolnymi w technikum
i branżowej szkole I stopnia. Pani dyrektor poprosiła o opinię Rady 
Rodziców w sprawie ustalonych dni wolnych w roku szkolnym 
2019/2020. 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 7/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
propozycji dyrektora szkoły dotyczącej dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w roku szkolnym   2019/2020

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił krótkie sprawozdanie z 
realizacji budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019. 

Ad. 9. 
Przewodniczący pan Adam Glenz przedstawił główne założenia planu 
pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Poddał je pod 
dyskusję. Wszyscy zebrani zaakceptowali zaprezentowane wytyczne.
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Ad. 10. 
Ze względu na zmiany w Prezydium Rady Rodziców, powołano osoby 
upoważnione do podpisywania dokumentów bankowych Rady Rodziców 
w roku szkolnym 2019/2020.  
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 8/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie powołania osób upoważnionych do podpisywania
dokumentów bankowych Rady Rodziców 

w roku szkolnym 2019/2020

Do podpisywania dokumentów bankowych Rady Rodziców 
w roku szkolnym 2019/2020 zostały upoważnione następujące osoby:
• pan Adam Glenz
• pani Iwona Sarek 

Ad. 11.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zaprezentowała rodzicom średnie 
procentowe wyniki  egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Podkreśliła wysoką pozycję 
szkoły w zakresie zdawalności egzaminów zewnętrznych w skali Katowic
i województwa śląskiego.   

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 2019/2020. 
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Ad. 14.
Pani pedagog wystąpiła z wnioskiem o wskazanie przedstawiciela Rady 
Rodziców, w celu bezpośredniego kontaktowania się ze szkołą w kwestii 
wypowiadania się w formie wiążących opinii, dotyczących podjęcia przez 
szkołę współpracy ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami. 
Rada Rodziców po zapoznaniu się z wnioskiem pani Doroty Suwart 
wskazała osobę do bezpośredniego kontaktowania się ze szkołą – panią  
Iwonę Tręda-Ociepkę. 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 9/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie powołania pani Iwony Tręda-Ociepki jako osoby 
do bezpośredniego kontaktowania się ze szkołą w kwestii

wypowiadania się w formie wiążących opinii, dotyczących podjęcia
przez szkołę współpracy ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami

w roku szkolnym 2019/2020

Ad. 15.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot wystąpiła z wnioskiem do Rady 
Rodziców o wydanie opinii w zakresie stosowanego monitoringu 
wizyjnego na terenie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej 
im. Powstańców Śląskich. Pada Rodziców wydała pozytywna opinię 
w zakresie stosowanego monitoringu wizyjnego. 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 10/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania stosowanego w KCEZ
monitoringu wizyjnego.  
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Ad. 16.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot poprosiła rodziców o stałe 
kontaktowanie się ze szkołą, a szczególnie o natychmiastowe zgłaszanie 
ewentualnych problemów, wątpliwości, pytań dotyczących 
funkcjonowania szkoły. 
Matka ucznia klasy pierwszej zapytała, czy przewidywane są zmiany 
w planie lekcji. Pani dyrektor wyjaśniła, że plan zajęć naszej szkoły 
uzależniony jest od wielu czynników, m.in. niedoboru kadry nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, planami lekcji innych szkół.   

Rada Rodziców po zapoznaniu się z wnioskiem uczennicy klasy 4C 
o sfinansowanie ubezpieczenia szkolnego z powodu trudnej sytuacji 
materialnej, przychyliła się do jej prośby.   
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 11/2019/2020
z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie o sfinansowanie ubezpieczenia szkolnego
uczennicy klasy 4C 

w kwocie 48 zł.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zostało zaplanowane na 16 grudnia 
2019 roku.  

Przewodniczący Rady Rodziców:                            
 

       Adam Glenz 
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