
Aneks do Statutu Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki 

 w Warszawie 

 

Zatwierdzony uchwałą nr 3/12/09/16 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 5 im. 

Tadeusza Kościuszki w Warszawie z dnia 12 września 2016 r.  

 

W statucie Gimnazjum nr 5 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  

§ 37.  Wychowawca punkt 1. otrzymuje następujące brzmienie:  

1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi, zwanemu wychowawcą.  

1.a. Dyrektor może przydzielić oddziałowi nauczyciela wspomagającego działania 

wychowawcy – wychowawcę wspomagającego. 

1.b. Wychowawca w porozumieniu z wychowawcą wspomagającym określa obszary, w 

których będą współpracować. 

 

2)  

§ 56  Informacja o jawności oceny otrzymuje następujące brzmienie:  

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.   

2. Nauczyciel uzasadnia pisemnie lub ustnie ustaloną ocenę.  

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi i/lub jego rodzicowi 

informację odnoszącą się do uzyskanych przez ucznia efektów oraz wskazuje kierunki 

dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi powinna mieć charakter 

motywujący go do dalszej pracy. 

4. Rodzic, w czasie indywidualnego spotkania z nauczycielem, może odebrać pracę 

dziecka, zobowiązawszy się pisemnie, że ją zwróci w umówionym terminie. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego  oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia 

jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Pisemny wniosek musi zostać 

złożony w sekretariacie szkoły. 

6. Dokumentacja  dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom w obecności Dyrektora szkoły lub innego nauczyciela wskazanego przez 

Dyrektora.  



7. Dokumentacji szkolnej – prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, rodzice                                       

i uczniowie nie mogą powielać, skanować, fotografować. 

 

3)  

§ 59 Ocena z religii/ etyki otrzymuje następujące brzmienie:  

1. Udział w zajęciach z religii/etyki regulują odrębne przepisy. 

2. Ocena z religii/etyki liczy się do średniej i jest wpisywana na świadectwie. 

3. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach religii lub etyki, na 

świadectwie wpisuje się znak ,,-‘’.  

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, przy 

wyliczaniu średniej z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane 

oceny klasyfikacyjne  uzyskane zarówno z religii jak i z etyki. 

 

 

 

 

 


