Uchwala Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

nr 2 z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie przyjęcia zmian w statucie szkoły
w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art.52
1991 r.

ust.2

Ustawy o

Systemie

Oświaty z

dnia 7

września

z późniejszymi zmianami Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
§1W statucie

gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
§5
1. W pkt 2 dodano ppkt m i n w następującym brzmieniu:
m. Szkolą umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej
i religijnej, w szczególności:
• organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów,
których rodzice wyrażą takie życzenie,
• życzenie to jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi
być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
n. Szkolą organizuje lekcje religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu
uczniów danej klasy. Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii lub etyki w szkole
zostaną zorganizowane w grupie międzyklasowej.

2. W pkt 6.25 dodano ppkt 6.25. l w następującym brzmieniu:
W

miejscu

przeznaczonym na

wpisanie ocen klasyfikacyjnych z

religii/etyki, nauczyciel powinien wpisywać:
• poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
• ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez
wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
• ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia
z religii, jak i zajęcia z etyki (§ l pkt 13d rozporządzenie MEN z 01.06. 2016 r.),
• uczeń, nie uczęszczający na zajęcia z religii na terenie szkoły, a korzystający z
analogicznych zajęć

w

innych kościołach

lub

związkach

wyznaniowych
skupionych

w

Polskiej

Radzie Ekumenicznej,

na

i

może

mieć

wpisaną

świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły ocenę z tych
zajęć po dostarczeniu do szkoły odpowiedniego zaświadczenia (zgodnego z
rozporządzeniem o warunkach i sposobie nauczania religii), uczniowi, który
uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy -wyliczaniu
średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych
będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów.
§16b
1.

W obowiązkach ucznia pkt 14 dodano ppkt a i b w następującym brzmieniu:

a. W przypadku dziewcząt bluzki powinny zakrywać ramiona,

dekolt,

talię

a
spódnice nie powinny być zbyt krótkie.
b. Na

wszystkich

uroczystościach

szkolnych,

egzaminów

gimnazjalnych
i

podczas reprezentowania

gimnazjum na

zewnątrz

obowiązuje

strój
galowy:
• w przypadku dziewcząt powinna to być ciemna sukienka, spódnica lub
spodnie i biała bluzka,
• w przypadku chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.

§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:
1. za: 22
2.przeciw: 0
3.wstrzymało się: 0
4.członków Rady Pedagogicznej ogółem: 22
5.obecnych: 22

DYREKTOR
Publiczneao Gimnazjum nr 5

