
PROTOKÓŁ NR 1 

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH

W DNIU 6 WRZEŚNIA 2021 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 oraz skarbnika. 
3. Uchwalenie Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na  

rok szkolny 2021/2022.
4. Zaopiniowanie zmian w Statucie Szkoły oraz w Wewnątrzszkolnych 

Zasadach Oceniania. 
5. Powołanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów 

bankowych Rady Rodziców.
6. Zapoznanie się z Planem Pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022.
7. Zaopiniowanie ustalonych dla technikum przedmiotów realizowanych 

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

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

2020/2021.
10.Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022.
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 

2021/2022.
14. Sprawy bieżące.

Ad. 1. 
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Tręda-Ociepka powitała 
zebranych rodziców na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym 
2021/2022. 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 
przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Tręda-Ociepka 
zaproponowała wybór nowego prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 
2021/2022. 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 1/2021/2022 
z dnia 6 września 2021 roku 

w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców 
w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej

im. Powstańców Śląskich w Katowicach
na rok szkolny   2021/2022  

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

• Iwona Tręda-Ociepka  – przewodnicząca Rady Rodziców
• Agnieszka Szklarczyk – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
• Anna Marszalik – skarbnik 
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Ad. 3.
Pani pedagog Dorota Suwart zaprezentowała rodzicom Szkolny Program 
Wychowawczo-Profilaktyczny. Rada Rodziców nie wniosła żadnych 
zastrzeżeń do przedstawionego Programu.
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 2/2021/2022
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie uchwalenia 
Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego

Ad. 4. 
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot  zapoznała rodziców ze zmianami          
w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Rodzice 
pozytywnie zaopiniowali wprowadzone zmiany. 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 3/2021/2022
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
zmian w Statucie Szkoły 

oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania 

Ad. 5. 
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 4/2021/2022
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie powołania osób upoważnionych do podpisywania
dokumentów bankowych Rady Rodziców

w roku szkolnym   2021/2022

Do podpisywania dokumentów bankowych Rady Rodziców 
w roku szkolnym   2021/2022 zostały upoważnione następujące osoby:
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• pani Iwona Tręda-Ociepka 
• pani Anna Marszalik 

Ad. 6. 
Pani Dyrektor Renata Matla-Kocot zapoznała rodziców z Planem Pracy 
Szkoły na rok szkolny 2021/2022. 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 2021/2022, rozkład praktyki zawodowej             
dla technikum, rozkład zajęć praktycznych dla szkoły branżowej)
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 5/2021/2022
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022 

Ad. 7.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot poprosiła o opinię Rady Rodziców        
w sprawie ustalonych dla technikum przedmiotów realizowanych 
w zakresie rozszerzonym.
Podjęto uchwałę:

Uchwała nr 6/2021/2022
z dnia 6 września 2021 roku

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

na rok szkolny 2021/2022
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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 7/2021/2022
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie pozytywnego zaopiniowania
propozycji dyrektora szkoły dotyczącej dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w roku szkolnym   2021/2022

Ad. 9.
Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła krótkie sprawozdanie           
z realizacji budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021. 

Ad. 10. 
Przewodnicząca pani Iwona Tręda-Ociepka przedstawiła główne 
założenia planu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. 
Poddała je pod dyskusję. Wszyscy zebrani zaakceptowali 
zaprezentowane wytyczne.

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, 
województwa śląskiego i w skali kraju.   

Ad. 12.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zapoznała rodziców ze szkolną ofertą 
zajęć pozalekcyjnych.
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Ad. 13.
Pani dyrektor Renata Matla-Kocot zapoznała rodziców z kalendarzem 
imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022. 

Ad. 14.
Pani Dyrektor Renata Matla-Kocot podziękowała Radzie Rodziców za 
wsparcie organizacji w KCEZ Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego.
Poprosiła rodziców o zgłaszanie ewentualnych opinii, uwag, zastrzeżeń 
dotyczących funkcjonowania szkoły, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza 
w kontekście bezpieczeństwa uczniów.
Pani M. F. poprosiła Panią Dyrektor o odniesienie się do zapisu w 
umowie dotyczącej zapewnienia przez szkołę praktyk zawodowych dla 
uczniów technikum. Pani Dyrektor odniosła się do prośby oraz wyjaśniła 
zasadność zmieniania miejsca praktyk. 
Przewodnicząca pani Iwona Tręda-Ociepka zadała rodzicom pytanie 
dotyczące ewentualnego zmniejszenia wysokości składki na fundusz Rady
Rodziców. Rodzice nie dostrzegli celowości owej zmiany. Ze względu na 
bardzo niskie wpłaty na fundusz Rady Rodziców, podkreślono 
konieczność stałego przypominania rodzicom o dokonywaniu wpłat. 
Przewodnicząca pani Iwona Tręda-Ociepka zaproponowała 
dofinansowanie przez Radę Rodziców organizacji Święta Szkoły, 
połączonego z obchodami 5-lecia KCEZ. Dofinansowanie miałoby 
dotyczyć każdej klasy. Pani Dyrektor wyraziła aprobatę dla inicjatywy 
Rady Rodziców oraz zaoferowała wsparcie ze strony nauczycieli oraz         
z własnej strony.
Pani Dyrektor zaproponowała, by Rada Rodziców wsparła pożegnanie 
klas trzecich szkoły branżowej. Rodzice wyrazili zgodę.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zostało zaplanowane na 13 grudnia 
2021 roku.  

Przewodnicząca Rady Rodziców: 

Iwona Tręda-Ociepka
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