
Procedura przeniesienia ucznia do równoległej klasy w Szkole 
Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 

we Wrocławiu. 
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. 

Zmiana klasy może nastąpić:  

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

przyczyn, które nastąpiły w trakcie roku szkolnego. 

2. Przeniesienie karne na wniosek wychowawcy. 

 

Zakres procedury:  

Wszyscy uczniowie klas I-VIII 

 

Opis działań 

1. Przeniesienie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów): 
 

Ø Rodzice zgłaszają problem oraz jego przyczynę wychowawcy 

klasy ewentualnie pedagogowi, którzy podejmują próbę jego 

rozwiązania.  

Ø W sytuacji zdecydowanej woli rodziców o przeniesieniu dziecka 

do innej klasy, rodzice składają pisemne podanie do dyrektora 

szkoły, uzasadniając przyczyny swojej decyzji. 

Ø Dyrektor zasięga opinii wicedyrektorów, wychowawcy, pedagoga 

oraz psychologa szkolnego. Może również zasięgnąć opinii rady 

pedagogicznej lub zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.  

Ø Dyrektor rozpatruje możliwości przeniesienia ucznia do innej 

klasy, biorąc pod uwagę liczebność klasy, równomierny podział 

na chłopców i dziewczynki, sytuację wychowawczą, ramowy plan 

nauczania oraz możliwości organizacyjne.  

Ø Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor i 

komunikuje ją rodzicom na piśmie.  



 

 

2. Przeniesienie na wniosek wychowawcy klasy:  
 

Ø Przeniesienie do równoległej klasy stosowane jest w przypadku 

częstego łamania statutu szkoły i kiedy wyczerpane zostały 

wszelkie dostępne oddziaływania naprawcze i wychowawcze lub 

z innych ważnych powodów.  

Ø Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor na wniosek 

wychowawcy, po poinformowaniu rodziców, po wysłuchaniu 

argumentacji wspartej przez pedagoga, ze wskazaniem klasy, do 

której zostanie przeniesiony. 

Ø Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) o 

podjętej decyzji. 

Ø Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą odwołać się na 

piśmie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od 

momentu otrzymania informacji. 

Ø Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po 

zaięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

Ø Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie rodzicom (prawnym 

opiekunom) ucznia. 

 

 
 
 
 
 


