Poprawki do statutu Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi – 27.08.2020
1)
§1
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);
przyjmuje brzmienie:
1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) lub Ustawę Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zmianami) – jest to wyszczególnione;
2)
§2
2. Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi jest niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną
z uprawnieniami szkoły publicznej: trzyletnim liceum ogólnokształcącym na podbudowie
gimnazjum dla młodzieży - w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy.
przyjmuje brzmienie:
2. Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi jest niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną
z uprawnieniami szkoły publicznej: trzyletnim liceum ogólnokształcącym na podbudowie
gimnazjum dla młodzieży - w rozumieniu art. 7 ust. 3 oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o
Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) oraz niepubliczną szkołą ponadpodstawową z uprawnieniami szkoły publicznej:
czteroletnim liceum ogólnokształcącym na podbudowie szkoły podstawowej - w rozumieniu
art. 14 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia
2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zmianami).
3)
§ 32
9) zawieszenie w prawach ucznia polegające na czasowym odsunięciu danego ucznia od
uczestnictwa w zajęciach szkolnych. O terminie i czasie zawieszenia każdorazowo decyduje
Rada Pedagogiczna.
przyjmuje brzmienie:
9) zawieszenie w prawach ucznia polegające na czasowym odsunięciu danego ucznia od
uczestnictwa w zajęciach szkolnych. O terminie i czasie zawieszenia każdorazowo decyduje
Dyrektor lub Rada Pedagogiczna.

4)
§ 53
c) czy uczeń jest aktywny w pracy na rzecz klasy/szkoły/środowiska i solidnie wypełnia
powierzone mu zadania?
I. jeśli działa na rzecz klasy - uczeń otrzymuje maksymalnie 10 punktów dodatnich,
II. jeśli działa na rzecz szkoły - uczeń otrzymuje maksymalnie 20 punktów dodatnich,
III. jeśli działa poza szkołą - uczeń otrzymuje maksymalnie 30 punktów dodatnich,
IV. jeśli nie - uczeń otrzymuje 0 punktów,
przyjmuje brzmienie:
c) czy uczeń jest aktywny w pracy na rzecz klasy/szkoły/środowiska i solidnie wypełnia
powierzone mu zadania?
I.

jeśli działa na rzecz klasy, szkoły lub środowiska - uczeń otrzymuje 5 punktów
dodatnich za jednorazowe działanie (10 punktów dodatnich za jednorazowe
działanie poza zajęciami szkolnymi)

II.

jeśli nie - uczeń otrzymuje 0 punktów,

5)
§ 30
6. Za szczególnie rażące wykroczenie przeciwko dyscyplinie szkolnej uważa się m. in.:
zostaje dodany:
8) wykorzystywanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i przetwarzanie przez uczniów w
jakikolwiek sposób danych osobowych pracowników szkoły, zwłaszcza ich wizerunku

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

