
Kiedy można przenieść ucznia do innej szkoły? 

Pytanie: Na jakiej zasadach można przenieść ucznia szkoły podstawowej ze szkoły macierzystej do 
innej? Na jaki okres i za jaki rodzaj przewinienia można tego dokonać?  

Odpowied ź: Uczeń szkoły podstawowej, a więc objęty obowiązkiem szkolnym, może zostać 
przeniesiony do innej szkoły przez kuratora oświaty, na wniosek dyrektora szkoły. Przeniesienia 
ucznia nie dokonuje się na oznaczony okres, lecz po to, by dać mu możliwość spełniania tego 
obowiązku w innej szkole aż do jej ukończenia. Może ono nastąpić tylko w uzasadnionych 
przypadkach określonych w statucie szkoły.  

Zapisy w statucie szkoły   

Każda szkoła ma obowiązek określić w swoim statucie m.in.:  

• obowiązki ucznia - z uwzględnieniem obowiązków w zakresie udziału w zajęciach 
edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, 
właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 
uczniów, 

• rodzaj nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary. Pamiętaj, 
że o każdej karze, którą otrzymał uczeń, należy powiadomić jego rodziców, 

• przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o 
przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

Wobec uczniów, którzy nie respektują zasad właściwego zachowania w szkole, stosowane są różne 
kary w zależności do przewinienia - od rozmowy dyscyplinującej poprzez upomnienia, nagany, aż do 
przeniesienia do innej szkoły.  

UWAGA! Wobec ucznia objętego obowiązkiem szkolnym nie można zastosować kary skreślenia z 
listy uczniów.  

Powód musi by ć ważny   

Powodem wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły nie powinno być jedno 
zdarzenie czy kłopoty wychowawcze, z którymi szkoła może sobie poradzić, ale ich ciąg świadczący 
np. o rażącym naruszaniu norm i zasad obowiązujących w szkole lub demoralizującym wpływie na 
innych uczniów.  

Przykład: Wagary, stosowanie wulgaryzmów, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, środków 
odurzających i narkotyków, agresywne zachowanie w stosunku do uczniów i nauczycieli lub innych 
pracowników szkoły, sfałszowanie dokumentów szkolnych, wszczynanie bójek, awantur, wyłudzanie 
pieniędzy lub innych rzeczy, celowe niszczenie lub okradanie mienia szkolnego lub prywatnego.  

Jeżeli uczeń zachowuje się w taki sposób, a podjęte środki wychowawcze i zastosowanie uprzednio 
kary nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy zachowania, możesz wystąpić do kuratora oświaty z 
wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony i 
opisywać nie tylko wykroczenia ucznia, ale także podejmowane przez szkołę działania i ich efekty.  

UWAGA! Zanim podjęta zostanie decyzja o wysłaniu wniosku do kuratora oświaty, trzeba zastanowić 
się, czy wyczerpane zostały wszystkie możliwości szkoły.  
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