PROCEDURY PRZECHODZENIA DO KLASY
Z INNYM UKŁADEM PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

1. Uczeń w trakcie nauki może zmienić oddział jeżeli:
a) ma na to zgodę rodziców lub innych prawnych opiekunów (z wyjątkiem uczniów pełnoletnich),
b) w wybranym oddziale są wolne miejsca.
2. Klasa pierwsza :
2.1. Uczeń klasy pierwszej deklaruje chęć zmiany oddziału na miesiąc przed zakończeniem I lub II semestru.
2.2. Warunkiem przeniesienia ucznia do innego oddziału jest :
a) uzyskanie z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wybranym przez ucznia oddziale,
przynajmniej oceny "dobry" w klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej,
b) uzyskanie pozytywnego wyniku z testu predyspozycji z przedmiotów rozszerzonych w wybranym przez
ucznia oddziale, przeprowadzonego w ostatnim tygodniu danego semestru,
2.3. Decyzję o przyjęciu do oddziału z uwzględnieniem wyniku testu podejmuje Dyrektor Szkoły.
2.4. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
3. Klasa druga :
3.1. Uczeń klasy drugiej deklaruje chęć zmiany oddziału na miesiąc przed zakończeniem I semestru.
3.2 Warunkiem przeniesienia ucznia do innego oddziału jest :
a) złożenie podania i rozmowa kwalifikacyjna z podaniem przyczyn zmiany oddziału przez ucznia,
b) pozytywny wynik testu predyspozycji, umożliwiającego kształcenie w zakresie
przedmiotów na poziomie rozszerzonym w wybranym przez ucznia oddziale.
3.3. Decyzję o przyjęciu do oddziału z uwzględnieniem wyniku testu podejmuje Dyrektor Szkoły.
3.4. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
4. Uczeń innej szkoły
4.1. Decyzję o przyjęciu ucznia innej szkoły ubiegającego o przyjęcie do wybranego oddziału podejmuje Dyrektor
Szkoły na podstawie :
a) podania złożonego nie później niż do końca I semestru klasy drugiej,
b) świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki,
c) ocen cząstkowych uzyskanych w bieżącym roku szkolnym,
d) rozmowy kwalifikacyjnej z podaniem przyczyn zmiany szkoły, z uwzględnieniem oceny z zachowania,
e) testu predyspozycji w przypadku ucznia klasy pierwszej,
f) testów z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w wybranym przez ucznia
oddziale w przypadku ucznia klasy drugiej.
4.2. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
5. Postanowienia końcowe
5.1.Uczeń, który zmienił oddział :
a) uzupełnia różnice programowe w sposób ustalony z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
b) zdaje egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów ustalonych jako dodatkowe w danym oddziale na poziomie uwzględniającym stan ich realizacji. W przypadku niespełnienia tego warunku
uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną "niedostateczny" z tych przedmiotów.
5.2. Przyjęcie do wybranego przez ucznia oddziału uniemożliwia powrót do poprzedniego lub ubieganie
się o ponowną zmianę oddziału.

