
PROCEDURA PRZENOSZENIA Z KLASY DO KLASY 

Przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 21 stycznia 2013 

Ustalenia ogólne: 

Podstawowym warunkiem umożliwiającym przyjęcie ucznia do określonego profilu w trakcie 

realizacji programu jest stan osobowy wskazanej przez niego klasy, pozwalający na zwiększenie 

liczebności uczniów bez utrudnień w realizacji materiału. 

Zmiana profilu jest możliwa jedynie w trakcie trzech pierwszych semestrów nauczania w szkole. 

Przeniesienie do klasy o innym profilu jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy uczeń z przedmiotów 

kierunkowych w nowym profilu ma oceny co najmniej dobre. 

 

1. Uczniowie klas pierwszych w ciągu dwóch pierwszych miesięcy nauki (do końca października): 

a. W przypadku znalezienia osoby chętnej do zamiany – są przenoszeni automatycznie po 

złożeniu podania. 

b. W przypadku zwolnienia się miejsca w klasie – prawo do przeniesienia ma uczeń, który 

uzyskał najwyższą spośród osób ubiegających się o miejsce punktację w procesie 

rekrutacji do szkoły (uwaga: rozpatrywane są tylko wnioski osób, które złożyły je w 

formie pisemnej po rozpoczęciu roku szkolnego). 

2. Uczniów wszystkich klas (poza sytuacją omówioną w punkcie pierwszym) obowiązuje 

następująca procedura: 

a. Uczeń zgłasza w formie pisemnej Dyrektorowi VII LO chęć zmiany profilu w terminie co 

najmniej 30 dni przed zakończeniem semestru, rozumianym jako termin klasyfikacji 

śródrocznej lub końcoworocznej, przedstawiając motywy swego wyboru. (uwaga: po 

rozpoczęciu roku szkolnego trzeba zaktualizować podanie, o ile było one złożone 

wcześniej, np. w procesie rekrutacji do szkoły)  

b. W czasie trzech dni od złożenia podania przez ucznia Dyrektor sprawdza, czy  spełnione 

są podstawowe warunki przeniesienia (liczebność klasy, oceny aplikującego o zmianę 

profilu). W przypadku ich spełnienia zleca wybranym nauczycielom przedmiotów 

rozszerzonych przygotowanie testów sprawdzających wiadomości  i poziom umiejętności 

w oparciu o program nauczania realizowany w profilu, do którego uczeń chce się 

przenieść. W przypadku  klas z rozszerzeniem przedmiotowym z biologii i chemii 

zagadnienia obejmują również przedmiot „Metody eksperymentalne”. W przypadku 

braku zgodności nauczanego języka obcego odbywa się także sprawdzian z języka obcego 

nauczanego w profilu, do którego chce przenieść się kandydat. 

c. W ciągu pięciu dni od otrzymania informacji od Dyrektora wskazani nauczyciele 

przygotowują zakres materiału do sprawdzianów dla ucznia ubiegającego się o zmianę 

klasy i przekazują go uczniowi oraz ustalają terminy sprawdzianów za pośrednictwem 

aktualnego wychowawcy osoby aplikującej o zmianę. 

d. Uczeń przystępuje do testów w ciągu tygodnia następującego po pięciu dniach roboczych 

od przekazania mu zakresu materiału. 



e. Wynikiem pozwalającym na zmianę profilu przez ucznia jest  osiągnięcie poziomu co 

najmniej 60% poprawności rozwiązań, który w stopniu dostatecznym umożliwia 

uczestnictwo w zajęciach w ramach rozszerzeń przedmiotowych. 

f. Nauczyciele  dostarczają  Dyrektorowi wyniki sprawdzianów w ciągu 3 dni roboczych. 

g. Dyrektor na podstawie wyników testów podejmuje decyzję o możliwości zmiany profilu i 

niezwłocznie przekazuje ją zainteresowanemu uczniowi bądź jego prawnym opiekunom.  

h. Zmiana profilu nauczania jest ostateczna. 

i. Uczeń niezgadzający się z decyzją Dyrektora zgłasza swe uwagi w formie pisemnej w 

ciągu 2 dni roboczych od otrzymania decyzji. 

Powyższe procedury obowiązują także w sytuacji przyjęcia ucznia zmieniającego szkołę, z tym że: 

a. Kandydat sam zgłasza się po zakres materiału do sprawdzianów i dowiaduje o jego terminie i 

wynikach. Informacje te uzyskuje w sekretariacie szkoły. 

b. Pierwszeństwo w przyjęciu do danej klasy mają uczniowie VII LO, podania kandydatów  spoza 

szkoły są rozpatrywane w drugiej kolejności. 

W przypadku zakwestionowania decyzji Dyrektora przez ubiegającego się o miejsce – decyzję 

ostateczną podejmuje Rada Pedagogiczna podczas swojego posiedzenia. Od decyzji Rady 

Pedagogicznej nie ma możliwości odwołania. 


