
Regulamin w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów z innej szkoły 

 w trakcie roku szkolnego  

do XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

 im. Miguela de Cervantesa  

 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej 

szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o 

uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu. (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1805) 

2. Statut XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

 im. M. de Cervantes 

 

 

§ 1. Warunki ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

1. Jeżeli w danym oddziale jest wolne miejsce, przyjęcie ucznia z innej szkoły w trakcie 

roku szkolnego możliwe jest za zgodą Dyrektora szkoły po spełnieniu przez Kandydata 

następujących warunków: 

a)  Na ostatnim świadectwie promocyjnym Kandydat musi mieć z zachowania 

przynajmniej ocenę: dobre.  

b) Kandydat składa do Dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem, ostatnim 

świadectwem promocyjnym (ocena zachowania: minimum dobre) oraz opinią 

Wychowawcy (z dotychczasowej szkoły) zawierającą między innymi informację o 

ocenach bieżących, zachowaniu i frekwencji na zajęciach  

 

§ 2. Zasady rozpatrywania podań 

1. Dyrektor dokonuje w terminie 7 dni od złożenia dokumentów ich analizy w celu  

     ustalenia, czy: 

a) uczeń musi w trakcie roku szkolnego zaliczyć różnice programowe wynikające z 

nierealizowania przez niego w poprzedniej szkole części programów nauczania 

objętych planem nauczania w danym oddziale, w którym zamierza kontynuować 

naukę, 



b) uczeń podlegać będzie egzaminom klasyfikacyjnym z przedmiotów, których uczeń nie 

zrealizował  a te zakończyły się w oddziale do którego o przyjęcie się ubiega. 

2. Na podstawie uzyskanych informacji dyrektor w ciągu 7 dni wydaje zgodę na  

przyjęcie ucznia do szkoły.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed podjęciem ostatecznej decyzji  

o przyjęciu do szkoły Dyrektor może wyznaczyć termin spotkania z uczniem oraz  

jego rodzicem (prawnym opiekunem).  

 

§ 3. Wydawanie decyzji 

1. Decyzja o przyjęciu do szkoły wydawana jest na oficjalnym druku szkoły i zawiera w 

szczególności:  

a) imię i nazwisko ucznia,  

b) datę przyjęcia do szkoły,  

c) nazwę i rodzaj szkoły, w której uczeń do tej pory realizował obowiązek nauki,  

d) oddział do którego uczeń został przyjęty.  

2. Powyższą decyzję otrzymuje rodzic, a jeden egzemplarz stanowi załącznik do  

arkusza ocen ucznia.  

3.O przyjęciu ucznia w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

4. Dyrektor nie wyraża zgody na przyjęcie ucznia do szkoły, jeżeli:  

a) nie ma wolnego miejsca w oddziale, 

b) stwierdzi znaczące różnice pomiędzy planem nauczania realizowanym  

w dotychczasowej szkole, a obowiązującym we wskazanym przez ucznia  

oddziale, 

c) uczeń nie spełni wymogów podanych w § 1. 

 

§ 4. Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie ze Statutem szkoły. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w 

dniu 27.10.2022 r. 


