Zarządzenie nr 20/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 im.Bohaterów Września 1939
w Toruniu z dnia 4 kwietnia 2022 roku
o ustaleniu zasad przydziału uczniów do klasy czwartej

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.
z dnia 2021.06.17) wprowadzam Zasady przydziału uczniów do klas IV Szkoły Podstawowej
nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu stanowiące załącznik do niniejszego
zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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zał. do Zarządzenia nr 20/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24
im.Bohaterów Września 1939 w Toruniu
z dnia 4 kwietnia 2022 roku o ustaleniu zasad przydziału uczniów do klasy czwartej

Zasady przydziału uczniów do klas IV
Szkoły Podstawowej nr 24
im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu
§1
Uwzględniając przepisy prawa oświatowego, opinię Rady Pedagogicznej
oraz zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły, powtórnego podziału uczniów na zespoły
klasowe dokonuje Zespół nauczycieli poziomu klas 3-4.

1.
2.

3.

§2
Po zakończeniu 1 etapu edukacyjnego, dokonuje się przydziału uczniów do klas IV.
Powtórnego podziału dzieci na zespoły klasowe klas IV dokonuje powołany
przez Dyrektora szkoły Zespół nauczycieli poziomu klas 3-4 w składzie: wicedyrektor
szkoły – przewodniczący zespołu, pedagog szkolny, przedstawiciel nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej, przedstawiciel przyszłych wychowawców klas 4, nauczyciel
j. angielskiego z klasy 3 i 4, nauczyciel wychowania fizycznego w przypadku klas
sportowych.
Kryteria ponownego tworzenia zespołów klas IV:

1) w szkole tworzy się klasy koedukacyjne;
2) do poszczególnych zespołów klasowych przydziela się w miarę możliwości
zbliżoną liczbę dziewcząt i chłopców;
3) przydział uczniów do klas sportowych odbywa się na podstawie odrębnych
przepisów;
4) w zespole klasowym nie powinni znaleźć się uczniowie nastawieni do siebie
antagonistycznie lub aprobujący naganne zachowanie,
5) ze względu na konieczność wynikającą z wyrównania poziomu edukacyjnego
i wychowawczego w klasach przyjmuje się podział uczniów z uwzględnieniem
uzyskiwanych przez nich ocen:
a. w każdej klasie powinna być zbliżona liczba uczniów, którzy opanowali
materiał dydaktyczny w zależności od stopnia – w pełni, zadowalająco
lub w wąskim zakresie;
b. w każdej klasie powinna być zbliżona liczba uczniów, którzy wzorowo
przestrzegali zasad panujących w szkole i klasie lub czasami mieli
problemy z ich respektowaniem.
4. Kryteria tworzenia zespołu klasy IV z podwyższonym poziomem języka angielskiego:

5.

6.
7.
8.

1.

2.
3.

1) przydział do klasy odbywa się na podstawie liczby uzyskanych punktów
w teście diagnozującym predyspozycje dzieci do nauki języków obcych,
po zadeklarowaniu przez rodzica chęci zapisania dziecka do tej klasy;
2) celem dokonania podziału uczniów na grupy na nauce języków obcych do klasy
zapisuje się minimum 25 uczniów;
3) ostateczną decyzję o przydziale do klasy z podwyższonym poziomem języka
angielskiego podejmuje Dyrektor szkoły po konsultacji z nauczycielami języka
angielskiego, pedagogiem i dotychczasowymi wychowawcami klas III,
z uwzględnieniem ust.3, pkt.4).
Przy tworzeniu zespołów klasowych bierze się, w miarę możliwości, pod uwagę
prośby rodziców dotyczące przydzielenia dzieci do poszczególnych zespołów
klasowych. Prośby mogą dotyczyć w szczególności:
1) przydzielenia dzieci zaprzyjaźnionych (do 2 osób w wyjątkowych,
uzasadnionych sytuacjach do 3 z jednej klasy),
2) mieszkających w pobliżu siebie (do 2 osób w wyjątkowych, uzasadnionych
sytuacjach do 3 z jednej klasy),
3) więzi rodzinnych (rodzeństwo).
Podział uczniów na zespoły klasowe jest dokonywany po zatwierdzeniu arkusza
organizacyjnego szkoły, do 10 czerwca każdego roku.
Listy uczniów nowo utworzonych klas zostaną udostępnione rodzicom/opiekunom
prawnym do 20 czerwca każdego roku.
Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach spornych
nieobjętych niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor szkoły.
§3
Odwołanie od decyzji Zespołu nauczycieli poziomu klas 3-4 można złożyć wyłącznie
w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie, za pośrednictwem Zespołu,
do Dyrektora szkoły, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia podziału nowo powstałych
oddziałów klasowych.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od daty jego złożenia.
Decyzja Dyrektora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
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