
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr A/ 29 /20  

 z dnia 28 grudnia 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej 

 w Piasku w ZSP w Piasku 

 

Procedura przeniesienia ucznia do równoległej klasy  

w Szkole Podstawowej w Piasku w ZSP w Piasku 

 

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia ucznia do równoległej 

klasy. Proces ten jest możliwy tylko przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, w 

sytuacjach wyjątkowych w trakcie roku szkolnego (z końcem półrocza).  

 

Zmiana klasy może nastąpić:  

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z powodu ważnych przyczyn, które 

nastąpiły w trakcie roku szkolnego. O zamiarze przeniesienia rodzic powinien 

poinformować wychowawcę klasy. Podanie skierowane do dyrektora szkoły powinno 

wpłynąć przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.  

2. Na wniosek rodziców w sytuacji tworzenia nowych oddziałów (klasy integracyjne, 

łączone, nauka drugiego języka obcego) podanie powinno wpłynąć do 15 sierpnia.  

W terminie późniejszym, w związku z organizacją pracy szkoły, zmiany nie będą 

możliwe.  

3. Przeniesienie na wniosek wychowawcy jest możliwe po zakończeniu kolejnego 

półrocza. 

 

Opis działań:  

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów): 

a) rodzice zgłaszają problem oraz jego przyczynę wychowawcy klasy  

lub pedagogowi, którzy podejmują próbę rozwiązania problemu;  

b) w sytuacji zdecydowanej woli rodziców o przeniesieniu dziecka do innej klasy 

rodzice składają podanie do dyrektora zespołu, uzasadniając przyczyny swojej 

decyzji; 

c) dyrektor rozpatruje możliwości przeniesienia ucznia do innej klasy, biorąc  

pod uwagę liczebność klasy, równomierny podział na chłopcy – dziewczynki, 

sytuację wychowawczą, ramowy plan nauczania; 

d) w miarę możliwości dyrektor podejmuje decyzję o przeniesieniu ucznia  

lub pozostawieniu go w danym zespole klasowym konsultując się również 

 z wychowawcami i pedagogiem szkolnym;  

e) W przypadku braku rozwiązania następuje narada w gronie: dyrektor, pedagog 

szkolny, wychowawcy klas; 

f) Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor i komunikuje ją 

rodzicom we wcześniej ustalonym terminie.  

 



2. przeniesienie karne na wniosek wychowawcy: 

a) karne przeniesienie do równoległej klasy w stosowane jest w przypadku 

częstego łamania przestrzegania przez ucznia zasad zawartych w statucie, 

regulaminach obowiązujących w szkole i kiedy wyczerpane zostały wszelkie 

dostępne oddziaływania naprawcze i wychowawcze;  

b) decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje rada pedagogiczna na wniosek 

wychowawcy, po wysłuchaniu jego argumentacji wspartej przez pedagoga, 

 ze wskazaniem klasy, do której zostanie przeniesiony z uwzględnieniem 

ramowego planu nauczania;  

c) dyrektor zespołu informuje rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji.  

 

Procedura obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 

 


