
PROCEDURY  
podziału na grupy językowe ze względu 

na poziom zaawansowania 

§ 1 

Przedmiot procedur 

1. Niniejsze Procedury Zespołu Szkół w Krzywiniu, zwany dalej „procedurami”, 

określają zasady podziału na grupy językowe ze względu na poziom zaawansowania.  

2. Procedury przewidują utworzenie następujących grup: podstawowej, średnio 

zaawansowanej i zaawansowanej.  

§ 2 

Zespół odpowiedzialny za podział  

1. Podziału na grupy językowe dokonują  nauczyciele uczący danego języka obcego. 

2. W sytuacjach niejednoznacznych  ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

§ 3 

Zasady podziału 

1. Podział na grupy językowe dotyczy klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-III 

szkoły branżowej I stopnia. 

2. Podział na grupy językowe dokonywany jest na końcu I i początku III etapu 

edukacyjnego.  

3. Informacja o wynikach podziału przekazywana jest przez wychowawców rodzicom 

uczniów przez iDziennik.  

4. Podział w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole branżowej I stopnia 

dokonywany jest na podstawie wyniku testu poziomującego przygotowanego przez 

zespół nauczycieli języków obcych (Placement test) i oceny końcowej z klasy III 

szkoły podstawowej lub z klasy programowo najwyższej z poprzedniego etapu 

edukacyjnego.  

5. Podział na grupy zostaje zachowany podczas trwania danego etapu edukacyjnego. 

6. Na wniosek rodziców (załącznik 1) i ewaluacji osiągnięć ucznia przez nauczyciela 

uczącego w danej grupie dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia 

do grupy o innym poziomie zaawansowania.  

7. Wniosek o przeniesienie dziecka do grupy o innym poziomie zaawansowania rodzic 

składa u nauczyciela prowadzącego dotychczasowe zajęcia w danej grupie. 

8. Wniosek złożony w czasie trwania I półrocza skutkuje przeniesieniem ucznia do innej 

grupy w II półroczu. Wniosek złożony w II półroczu skutkuje przeniesieniem ucznia  

do innej grupy w klasie programowo wyższej. 

9. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły i jest ona wiążąca. 

 

 



§ 4  

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i dokonywane są przez zespół 

nauczycieli języków obcych. 

2. Zmiany w regulaminie dokonywane są przed rozpoczęciem danego roku szkolnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się 

przepisy Prawa Oświatowego.  

 

Regulamin obowiązuje od 24 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 
        Krzywiń, dnia …………..…………… 

 

 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DO INNEJ GRUPY JĘZYKOWEJ 

 

 

Zwracam się z prośbą o przeniesienie mojego syna/córki* ………………………………… 

ucznia/uczennicy* klasy ……………. o przeniesienie do grupy*  

 

 Zaawansowanej, 

 Średniozaawansowanej, 

 Podstawowej. 

 

Powód: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Opinia nauczyciela uczącego: 

 Pozytywna 

 Negatywna 

Decyzja dyrektora szkoły:* 

WYRAŻAM  ZGODĘ         /              NIE WYRAŻAM ZGODY 

 

 

…………………………….………. 

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 


