Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2019 roku w Statucie Szkoły
Podstawowej nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. Stołówka szkolna organizuje żywienie
uczniów i pracowników Szkoły.”,
2. W § 88 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W szkole obowiązuje strój galowy:
1) strój uczennicy: czarna lub granatowa spódnica, nie krótsza niż do kolan, bądź
długie czarne lub granatowe spodnie, biała bluzka koszulowa, krawatka z logo
Szkoły;
2) strój ucznia: czarne lub granatowe spodnie lub garnitur, biała koszula, krawat
z logo Szkoły.”,
3. W § 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Oceny z prac pisemnych mogą być wpisane do dziennika elektronicznego przed
omówieniem ich z uczniami na zajęciach dydaktycznych. Sprawdzone i ocenione
prace pisemne przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.”,
4. W § 103 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Uzyskana przez ucznia w wyniku poprawy ocena, która jest niższa lub taka sama
jak poprawiana jest wpisywana do dziennika elektronicznego i pełni tylko rolę
informacyjną dla ucznia, rodziców oraz nauczyciela.”
5. W § 103 po ust. 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Oceny uzyskane przez ucznia z testów diagnostycznych i egzaminów próbnych
wpisywane są do dziennika elektronicznego i pełnią tylko rolę informacyjną dla
ucznia, rodziców oraz nauczyciela.”,

6. W § 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się możliwość pisania tylko jednego sprawdzianu w ciągu dnia i co
najwyżej dwóch sprawdzianów w ciągu tygodnia dla klas IV-VI oraz co najwyżej
trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia dla klas VII-VIII.”,
7. W § 109 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Nauczyciel umożliwia uczniowi jednorazowe poprawienie oceny w ciągu dwóch
tygodni od jej otrzymania. Oceny z testów diagnostycznych, braku przygotowania do
lekcji, prac domowych, odpowiedzi ustnych, egzaminów próbnych nie podlegają
poprawie.”,
8. W § 109 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Otrzymana przez ucznia w wyniku poprawy ocena niższa lub taka sama jak
ocena poprawiana jest wpisywana do dziennika elektronicznego gdzie pełni rolę
określoną w § 103 ust. 5. Ocena pierwotna i ocena z poprawy są wpisane obok siebie
w nawiasie kwadratowym. Przy wystawianiu ocen brana jest pod uwagę tylko ocena
wyższa.”,
9. W § 109 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują
do wglądu w obecności nauczyciela oceniającego pracę ucznia. Uczeń lub rodzice
ucznia mogą sporządzić notatkę z ocenionej pracy, nie sporządza się kserokopii,
fotokopii z ocenionej pracy.”.

Zmiany wchodzą w życie 30 sierpnia 2019r.

