
Łódź, dnia 09.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2016/17

Dyrektora Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi
z dnia 09.11.2016 r.

w sprawie doprecyzowania § 57 ust.1,  § 64 ust.  5 pkt 1) 3), § 64 ust.  5 pkt 1) 5),  § 64 ust.  5 pkt 1) 7), § 64 
ust.  5 pkt 7) 17), § 64 ust.  5 pkt 7) 22),Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 

w Łodzi 

Działając na podstawie

§ 23 ust. 1, 2 i § 24 ust. 1 Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
zarządzam co następuje:

§ 1

Doprecyzowuję  § 57 ust. 1 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi, następującą 
treścią:  Uczeń, który z określonej formy sprawdzania osiągnięć z przedmiotów maturalnych uzyska ocenę  
niedostateczny, jest zobowiązany do jej poprawy w ciągu dwóch tygodni . Jeśli z tej poprawy otrzyma również  
ocenę niedostateczny, to będzie ona wpisana do dziennika elektronicznego z wagą 1.   Wszystkie pozytywne 
oceny z popraw  mają wagę 2.

 § 2

Doprecyzowuję  § 64 ust. 5 pkt. 1) 3)  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi,  
następującą  treścią:  Za  udział  w Dniach  Otwartych  lub   podobnych  imprezach  promujących  Szkołę  –  
przyznajemy 20 pkt. za minimum 2 godziny aktywnej pracy. Jeżeli uczeń reprezentował Szkołę dłużej to można  
zwiększyć ilość punktów ale nie przekraczając maksymalnej ilości czyli 40pkt.

Za przejście ucznia do kolejnego etapu w konkursach przedmiotowych – przyznajemy 20 pkt.

Za  udział  ucznia  z  sukcesem  lub  za  cykliczne  (nie  jednorazowe)  reprezentowanie  szkoły  w  zawodach  
sportowych przyznajemy20 pkt.

Maksymalna ilość punktów w tej kategorii nie może przekroczyć 60 pkt. za semestr.

§ 3

 Doprecyzowuję  § 64 ust. 5 pkt. 1) 5)  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi,  
następującą  treścią:  Punkty  w  tej  kategorii  przyznają  opiekunowie:   samorządu  uczniowskiego,  pocztu 
sztandarowego, scholi liturgicznej służby ołtarza.

Maksymalna ilość punktów w tej kategorii nie może przekroczyć 50 pkt. za semestr.

§ 4

 Doprecyzowuję  § 64 ust. 5 pkt. 1) 7)  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi,  
następującą treścią: Wychowawca ma możliwość dostawienia 20 pkt. za nieuwzględnione w Statucie pozytywne  
działania lub postawy ucznia.

 § 5

Doprecyzowuję  § 64 ust. 5 pkt. 7) 17)  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi,  
następującą  treścią:  Każda  uwaga  wpisana  do  dziennika  elektronicznego  LIBRUS  w   związku  
z  przeszkadzaniem  na  lekcji  wiąże  się  z  przyznaniem  od  10  do  20  pkt.  ujemnych  z  zależności  od  wagi  
przewinienia. Uwagę taką wolno wpisać dopiero po wykorzystaniu metod dyscyplinujących np. upomnienie  
ustne.

 § 6

Doprecyzowuję  § 64 ust. 5 pkt. 7) 22)  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi,  
następującą treścią:  Wychowawca może dostawić  20 pkt. ujemnych za nieuwzględnione w Statucie negatywne  
działania lub postawy ucznia.

 § 7

Wprowadzam postanowienia końcowe dotyczące Oceniania Wewnątrzszkolnego:



Jeżeli uczniowi grozi otrzymanie klasyfikacyjnej oceny nagannej lub nieodpowiedniej wychowawca 
zobowiązany jest do poinformowania pisemnie o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia z 
miesięcznym wyprzedzeniem.

Na wniosek wychowawcy do dyrektora szkoły uczeń może mieć anulowane punkty ujemne po wykonaniu prac  
społecznych, np. odgumiania (w miarę potrzeb szkoły). 1 godzina prac oznacza anulowanie 15 punktów 
ujemnych.

W wypadku drastycznego naruszenia przez ucznia przepisów Statutu szkoły lub zasad współżycia społecznego 
(nie uwzględnionych w Statucie), wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wnioskować 
do dyrektora szkoły o pozwolenie na obniżenie oceny bez względu na ilość uzyskanych punktów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 
wnioskować do dyrektora szkoły o pozwolenie na podwyższenie oceny bez względu na ilość uzyskanych 
punktów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły

     Ks. Tomasz Wojciechowski


