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Zasady podziału klas  funkcjonujących  

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza  

w  Przasnyszu 
 

 

 Uwzględniając przepisy prawa oświatowego, opinię Rady pedagogicznej oraz zatwierdzony  

Arkusz Organizacyjny Szkoły ,powtórnego podziału uczniów na zespoły klasowe dokonuje Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna 

1. Powtórnego podziału dzieci na zespoły klasowe w klasach I-III i IV-VI   dokonuje powołana przez 

Dyrektora Szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

- wice – dyr. szkoły – przewodniczący zespołu  

- pedagog szkolny –członek  

-  2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

- 2 nauczycieli wychowania fizycznego w przypadku klas sportowych 

2. Kryteria ponownego tworzenia zespołów klas I-III i IV-VI :  

- do poszczególnych zespołów klasowych przydziela się w miarę możliwości taką samą liczbę 

dziewcząt i chłopców ; 

-w zespole klasowym nie powinni znaleźć się uczniowie nastawieni do siebie antagonistycznie lub 

aprobujący naganne zachowania;  

- ze względu na konieczność wynikającą z wyrównania poziomu edukacyjnego i wychowawczego w 

klasach przyjmuje się podział kandydatów z uwzględnieniem uzyskiwanych przez nich ocen, tj : 

a/ w każdej klasie  powinna być taka sama lub podobna liczba uczniów, którzy przyswoili materiał 

dydaktyczny w zależności od stopnia –w pełni, zadawalająco lub w wąskim zakresie; 

b/ w każdej klasie  powinna być taka sama lub podobna liczba uczniów, którzy wzorowo przestrzegali 

zasady panujące w szkole i klasie lub czasami mieli problemy z ich respektowaniem; 

3. Sugeruje się nierozdzielanie rodzeństwa.  

4. Sugeruje się przy podziale zespołów klasowych kierowanie się więziami nawiązanymi w czasie 

dotychczasowej nauki pomiędzy uczniami. 

5. Przy podziale na zespoły klasowe  należy uwzględnić również sugestie rodziców dotyczące 

indywidualnych sytuacji dziecka, o ile jest możliwość ich spełnienia. 

6.Podział uczniów na zespoły klasowe jest dokonywany po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego 

szkoły tj  do 10 czerwca każdego roku . 

7. Kierując sie dobrem uczniów można rozważyć decyzję o rozwiązaniu klasy najmniej licznej tj. 

poniżej 20 uczniów i połączenie ich z pozostałymi klasami na ww. zasadach.  

8. Skonstruowane i zatwierdzona przez Komisję listy uczniów  nowo utworzonych klas zostaną 

udostępnione rodzicom / opiekunom prawnym niezwłocznie po dokonaniu podziału,  

tj. do dnia 20 czerwca każdego roku . 

9. Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach spornych nie objętych 

niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor Szkoły. 

10. Podział uczniów do klas sportowych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 
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Tryb odwoławczy od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego 

1. Wszystkie odwołania od decyzji Zespołu rekrutacyjnego można złożyć za jej pośrednictwem do 

Dyrektora Szkoły, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia  podziału nowo powstałych oddziałów 

klasowych. 

2. Dyrektor Szkoły rozpatruje niezwłocznie  odwołania ,w terminie 3 dni od daty jego złożenia  

i wydaje na piśmie decyzję w tej sprawie.  

Decyzja Dyrektora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 
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