Uchwala Rady Pedagogicznej Publicznego
Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi
nr l z dnia 26.09.2016 r.
w sprawie przyjęcia zmian w statucie szkoły
w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art.52 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991

r.

z późniejszymi zmianami Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1

W statucie gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
1. W całości dokumentu, nazwa szkoły została uzupełniona o przymiotnik „ Publiczne ",
uzyskując brzmienie: Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w
Łodzi.
2. Paragrafy 3 i 4 uzyskują następujące brzmienie:
§3
„ 1. Rodzice powracający do Polski po okresie pobytu za granicą mają obowiązek zapisać
dzieci do szkoły, jeśli są to dzieci podlegające obowiązkowi nauki lub obowiązkowi
szkolnemu.
2. Zasady przyjmowania do szkól uczniów, którzy uczęszczali do szkoły za granicą reguluje
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z
jednych typów szkól do innych.
3. Uczeń, który uczęszczał do szkoły za granicą przyjmowany jest do klasy programowo
wyższej w gimnazjum, na podstawie następujących dokumentów:
• świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkolę za granicą,
• ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
w oparciu o te świadectwa ustala się sumę lat nauki szkolnej ucznia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy
szkolą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do
dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika
to z sumy lat jego nauki szkolnej.

5. Rodzice ucznia występują do dyrektora szkoły z podaniem o przyjęcie dziecka do szkoły. Do
podania należy dołączyć w/w dokumenty przetłumaczone na język polski. O przyjęciu
ucznia do szkoły decyduje wyłącznie dyrektor.
6. Obywatele polscy, podlegający obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy nie
znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki
mają prawo do

korzystania z dodatkowej,

bezpłatnej,

organizowanej przez

organ
prowadzący szkołę, nauki języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, nie dłużej niż
przez okres jednego roku szkolnego.
7. Dla takich uczniów mogą być organizowane również zajęcia wyrównawcze z innych
przedmiotów, w celu uzupełnienia różnic programowych. Łącznie zajęcia prowadzone
mogą być w wymiarze nie większym niż 5 godzin tygodniowo dla jednego ucznia ".
§4
„L W szkole, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl, funkcjonuje dziennik
elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę
zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest
umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy
dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
2. Nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymują indywidualne imienne konto, które umożliwia
im korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu.
3. Nauczycieli korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:
• każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych
za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
• każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek odnotowania obecności
uczniów w elektronicznym dzienniku lekcyjnym niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć,
• każdy nauczyciel zobowiązany jest do uzupełniania bieżącej dokumentacji w dzienniku
elektronicznym (tematy lekcji, oceny, itp.).
4. Uczniowie mają obowiązek dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia
nieobecności na obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę w terminie
jednego tygodnia od zakończenia nieobecności, o ile rodzic nie przesłał usprawiedliwienia
ze swego konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu tych samych terminów.
5. Rodzice ucznia mają obowiązek:

• pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu jednego tygodnia
od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za
pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecności
oraz jej przyczynę,
• korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania
wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły.
6. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Publiczn ym Gimnazjum nr 5 im. Króla
Władysława Jagiełły w Łodzi określa odrębny regulamin ".

3. W paragrafie 5:
- pkt 6.13 uzyskuje brzmienie: „ Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania
się do lekcji w ciągu półrocza. Natomiast w
tygodniowo

z

danego

przedmiotu

uczeń

przypadku jednej godziny zajęć
ma

prawo

do

jednorazowego

nieprzygotowania się do lekcji co obejmuje brak pracy domowej, brak obowiązkowych
pomocy dydaktycznych,

niezdolność do odpowiedzi, pod warunkiem zgłoszenia

nauczycielowi faktu nieprzygotowania niezwłocznie po sprawdzeniu listy obecności;
zgłoszenie nieprzygotowania nie ma zastosowania w odniesieniu do zapowiedzianych
kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych; nieprzygotowanie ucznia zaznacza się w
dzienniku elektronicznym synergia.librus.pl".
-

pkt 6.18 uzyskuje brzmienie: „Informacje o uczniu i jego postępach w nauce

gromadzone są w arkuszach ocen i dzienniku elektronicznym synergia.librus.pl.
Rodzice powiadamiani są o przebiegu procesu nauczania i wychowania oraz
osiągnięciach ich dzieci poprzez:
-

karty ocen,

-

zebrania i konsultacje,

-

informacje zamieszczane w dzienniku elektronicznym synergia.librus.pl".

- Pkt

6.35

uzyskuje

brzmienie:

„ Wystawiając śródroczną

i roczną ocenę z

przedmiotów bierze się pod uwagę wszystkie oceny. Podstawą wystawienia oceny
rocznej jest średnia ważona ocen otrzymanych przez ucznia w ciągu całego roku
szkolnego ".

- Pkt 6.35 ppkt e dodano zapis:
•

niedostateczny - do l, 60.
3

- Pkt 6.35 ppkt e zmianie ulega średnia ważona poszczególnych ocen:
• dopuszczający - 1,61-2,60 z 1,51-2,50
• dostateczny - 2,61-3,60 z 2,51-3,50
• dobry-3,61-4,60 z 3,51-4,50
• bardzo dobry -od 4,61 z od 4,51.
- Usunięty zostaje zapis: „ Ocenę śródroczną należy przepisać w drugim semestrze
jako pierwszą ocenę o wadze sprawdzianu (waga 5) ".
- dodany został w pkt 6.35 ppkt h o brzmieniu: „Nauczyciel może indywidualnie
ustalić wagę kategorii aktywność, uwzględniając specyfikę przedmiotu".
- Pkt 6.46

uzyskuje brzmienie:

„Egzamin klasyfikacyjny z plastyki,

muzyki,
informatyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego powinien mieć
przede
wszystkim formę ćwiczeń praktycznych, ale również może być w formie pisemnej i
ustnej ".
- Pkt 6.60 uzyskuje brzmienie: „Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej, a z przedmiotów takich jak: sztuka, zajęcia techniczne, informatyka
i wychowanie fizyczne, może mieć również formę ćwiczeń praktycznych".
- Pkt

6.61

uzyskuje

brzmienie:

„Pytania

(ćwiczenia,

zadania

praktyczne)
egzaminacyjne proponuje nauczyciel przedmiotu,

a zatwierdza

przewodniczący
komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń,
zadań) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń ".
- Pkt 6.66 ppkt d uzyskuje brzmienie: „Podwyższenie proponowanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, sztuki, zajęć technicznych i informatyki ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych, ale również może być w formie pisemne
i ustnej ".
- Pkt 6.71 uzyskuje brzmienie: „Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej, a z przedmiotów takich jak: sztuka, zajęcia techniczne, informatyka
i wychowanie fizyczne, może mieć również formę ćwiczeń praktycznych".
- Pkt 6.110 - punkty na „minus" - ulega zmianie ppkt 5 - ubliżanie z 10 do 15 pkt oraz
ppkt 8 - korzystanie z nośników elektronicznych w czasie lekcji z 10 do 20 pkt, odmowa
oddania nośników elektronicznych z 10 do 15 pkt. 4. W paragrafie 14:
- pkt 4 dodano zapis: „systematycznego odnotowywania obecności i nieobecności
uczniów w szkole, zapisywania tematów lekcji, wpisywania ocen w dzienniku

elektronicznym syneręia.librus.pl", oraz „odnotować w dzienniku elektronicznym
fakt samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia".
• pkt 4 usunięto zapis: „ Ustala się następujące skróty zapisów dla oznaczenia
obecności i nieobecności uczniów na zajęciach:
• + - obecność ucznia na zajęciach,
• - - nieobecność ucznia na zajęciach,
• u-nieobecność usprawiedliwiona,
• s
•

- spóźnienie
minuty - ilość minut spóźnienia,

• p - uczeń uczestniczy w próbie pod opieką innego nauczyciela,
• z- uczeń uczestniczy w zawodach pod opieką innego nauczyciela,
• k- uczeń uczestniczy w konkursie pod opieką innego nauczyciela,
• w - uczeń uczestniczy w wycieczce pod opieką innego nauczyciela,
• - zaznaczony kolorem czerwonym oznacza ucieczkę ucznia z zajęć lekcyjnych
lub poza szkolnych ".
- usunięto pkt 11 o brzmieniu: „ Dyrektor gimnazjum, na początku roku szkolnego,
informuje nauczycieli o instytucjach udzielających takiej pomocy i formach ich
działania ".

5. W paragrafie 16b:
I. Prawa ucznia:

- pkt 9 uzyskuje brzmienie: „ Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się
do lekcji w ciągu półrocza. Natomiast w przypadku jednej godziny zajęć tygodniowo
z danego przedmiotu uczeń ma prawo do jednorazowego nieprzygotowania się do
lekcji".
Pkt 10 uzyskuje brzmienie: „Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia od
aktywności na zajęciach i nie dotyczy ono zapowiedzianych prac kontrolnych i
sprawdzianów, ale obejmuje prace domowe, kartkówki, oraz sytuacje
usprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 3 dni oraz
nieprzygotowania wynikające z dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, ale obejmuje
prace domowe i kartkówki. Nie można zgłosić nieprzygotowania z pracy domowej
zadanej tydzień wcześniej i zapowiedzianej kartkówki".

- Pkt l T uzyskuje brzmienie: „ Uczeń zgłasza nieprzy'gotowanie do zajęć bezpośrednio
po sprawdzeniu listy obecności przez nauczyciela".
II. Obowiązki ucznia:
- pkt 12 uzyskuje brzmienie: „Podstawą usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest
pisemna prośba rodziców lub zwolnienie lekarskie. Usprawiedliwienie nieobecności
musi nastąpić w ciągu tygodnia od zakończenia nieobecności".
- Pkt 19 uzyskuje brzmienie: „Podczas lekcji uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz
posiadania i używania, telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów oraz innych
urządzeń elektronicznych, w tym przede wszystkim urządzeń rejestrujących obraz lub
dźwięk".
- Pkt 20 uzyskał brzmienie: „Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie mają obowiązek
wyłączyć i pozostawić posiadane telefony komórkowe i inne urządzenia rejestrujące
obraz lub dźwięk, o których mowa w punkcie 19, w wyznaczonym przez nauczyciela
miejscu ".

§2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Króla
Władysława Jagiełły w Łodzi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:
Uchwałą została przyjęta liczbą głosów:
l.za: 21
2.przeciw: O

3.wstrzymało się: O
4.członków Rady Pedagogicznej ogółem: 23
5.obecnych: 21
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