
Uchwała nr 6/2016 

Rady Pedagogicznej XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie: zmian w Statucie Liceum 

Na podstawie: art. 42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z poźn. zm.) Rada Pedagogiczna XXXI Liceum 

Ogólnokształcącego im. L. Zamenhofa w Łodzi ustala co następuje: 

§ 1. 

W Statucie Liceum dokonuje się następujących zmian: 

1. § 37 ust.2 pkt 2.1 otrzymuje nowe brzmienie: „Testy diagnostyczne przeprowadzane 

są we wszystkich klasach z wybranych przedmiotów dwa razy w roku i służą ocenie 

przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. Uzyskana ocena odnotowana jest w 

dzienniku Librus z wagą 3. Wyjątek stanowią testy diagnostyczne dla klas pierwszych 

„na wejściu”, dla których ustalone o odnotowane w dzienniku elektronicznym Librus 

oceny mają wagę 1 (bez możliwości wliczenia jej do średniej ocen) lub, w przypadku 

języków obcych, zapisu wyrażającego procentowy (%)udział poprawnych odpowiedzi 

w teście.” 

2. § 37 ust.2 pkt 2.2 otrzymuje nowe brzmienie:  „Próbne matury  na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym przeprowadzane są w klasach trzecich dla wybranych 

przedmiotów z częstotliwością zależną od oceny nauczyciela i potrzeb edukacyjnych 

uczniów w oddziałach lub grupach międzyoddziałowych. Uzyskana ocena 

odnotowana jest w dzienniku elektronicznym Librus z wagą 3.” 

3. § 37 ust. 2 pkt 2.5 otrzymuje nowe brzmienie: „W jednym tygodniu mogą odbyć się 

dla danego oddziału maksymalnie trzy prace klasowe, w tym co najwyżej jedna 

dziennie. Zasada ta może nie dotyczyć językowych grup międzyoddziałowych. Waga 

oceny  

z pracy klasowej jest odnotowana w dzienniku Librus z wagą 3.” 

4. § ust. 2 pkt.2.11 otrzymuje nowe brzmienie: „Kartkówka lub odpowiedź ustna z trzech 

ostatnich lekcji stanowiących jeden moduł tematyczny lub kontrola pracy domowej 



może odbywać się bez zapowiedzi. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować 

uczniów o wynikach kartkówki i odnotować w dzienniku Librus nie później niż 

tydzień po jej przeprowadzeniu. Kartkówki zapowiedziane przez nauczyciela 

odnotowane są  

w dzienniku Librus z wagą 2, kartkówki niezapowiedziane z wagą 1”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


