
PROTOKÓŁ NR 2

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH

W DNIU 16 grudnia 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. Ustalenie obecności członków Rady Rodziców.
3. Poinformowanie przez panią Dyrektor Renatę Matla-Kocot o stopniu 

realizacji budowy hali warsztatowo-dydaktycznej oraz o ważniejszych 
aktualnych wydarzeniach z życia szkoły.

4. Poruszenie tematu zgłoszonego przez jednego z rodziców, związanego z 
ograniczeniem prawa uczniów i rodziców do usprawiedliwień.

5. Przedstawienie realizacji budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 
2019/2020.

6. Sprawy bieżące.

Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Rodziców, pan Adam Glenz, powitał zebranych 
rodziców na drugim posiedzeniu w roku szkolnym 2019/2020. Po 
powitaniu przedstawiono porządek obrad, który został jednogłośnie 
przyjęty. 
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Ad. 2.
Ustalono obecność członków Rady Rodziców. Stwierdzono liczbę 
członków, która uprawnia do podejmowania uchwał. 

Ad. 3.
Pani Dyrektor Renata Matla-Kocot poinformowała rodziców o stopniu 
realizacji budowy hali warsztatowo-dydaktycznej. Przedstawiła również 
informacje na temat ważniejszych, aktualnych wydarzeń z życia szkoły.

Ad. 4. 
Pani Dyrektor Renata Matla-Kocot poinformowała Radę Rodziców 
o zastrzeżeniach jednego z rodziców związanych z zapisami w Statucie 
Szkoły. Zastrzeżenia te pojawiły się w formie pisemnej i dotyczyły 
sposobu usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych.

Rodzice, przed posiedzeniem Rady Rodziców, uczestniczyli w spotkaniach
ogólnych z wychowawcami. Na tych spotkaniach wszyscy rodzice pytani 
byli przez wychowawców o ich opinię na temat zapisów w Statucie Szkoły
KCEZ. Obecni na wywiadówkach rodzice nie wskazali żadnych treści, 
które ograniczałyby ich wolność rodzicielską. Wyrazili zdanie, że 
określone w Statucie zasady dotyczące usprawiedliwiania nieobecności 
na zajęciach lekcyjnych są przez nich akceptowane. 

Pani Dyrektor Renata Matla-Kocot poprosiła zebranych na posiedzeniu 
rodziców o wyrażenie opinii na temat zapisów w Statucie Szkoły. Zadała 
pytania:
Czy Rodzice uważają zapisy Statutu za ograniczające ich prawa? 
Czy Rodzice uważają zapisy Statutu za zbyt restrykcyjne? 
Czy Rodzice uważają, że określone zapisy Statutu należy wycofać lub 
zmienić?

Rodzice sformułowali swoje zdanie w poruszonej kwestii. Pojawiły się 
opinie, że zapisy Statutu Szkoły są rodzicom znane i aprobowane. Nie są, 
w odczuciu rodziców, zbyt restrykcyjne. Rodzice nie wskazali żadnego z 
zapisów statutowych jako ograniczającego ich prawa. Ponadto Rada 
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Rodziców oświadczyła, że rodzice nie powinni zbyt pobłażliwie traktować 
nieobecności swoich dzieci w szkole, co potwierdza pełną akceptację 
zapisów statutowych dotyczących usprawiedliwiania nieobecności na 
zajęciach lekcyjnych. 
Rodzice zgłosili jedynie, aby ze względu na liczne remonty dróg, rozważyć
możliwość wydłużenia spóźnienia się ucznia na pierwszą godzinę lekcyjną
do 15 minut. 

Ad. 5. 
Przewodniczący Rady Rodziców, pan Adam Glenz, przedstawił krótkie 
sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 
2019/2020.

Ad. 6. 

Rada Rodziców, po zapoznaniu się ze skierowanymi do niej wnioskami, 
sfinansowała:

1. Koszty wysyłki pocztowej pism z prośbą o sponsoring

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 12/2019/2020
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie sfinansowania kosztów wysyłki pocztowej 
pism z prośbą o sponsoring  

w kwocie 72 zł
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2. Koszty poczęstunku „mikołajkowego” dla wszystkich uczniów KCEZ 

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 13/2019/2020
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie sfinansowania kosztów poczęstunku „mikołajkowego” 
dla wszystkich uczniów KCEZ

w kwocie 270,41 zł

3. Koszty organizacji imprezy ogólnoszkolnej klasy 1A, tzw. „Dziadów”

Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 14/2019/2020
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie sfinansowania kosztów organizacji 
imprezy ogólnoszkolnej klasy 1A, tzw. „Dziadów”

w kwocie 100 zł

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.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zostało zaplanowane na 16 marca 
2020 roku.  

Przewodniczący Rady Rodziców:                            
 

       Adam Glenz 
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