
Regulamin przenoszenia między grupami językowymi 

 

1. Podział uczniów na grupy językowe odbywa się w pierwszym tygodniu 

nauki na początku etapu edukacyjnego na podstawie wyników testu 

poziomującego, oceny z poprzedniej klasy oraz opinii nauczyciela 

uczącego w poprzednim roku szkolnym. 

2. Warunki przejścia do innej grupy: 

- otrzymanie oceny bardzo dobrej na koniec I semestru w swojej grupie 

- uzyskanie średniej z ocen bieżących z II semestru mieszczącej się w 

pułapie procentowym na ocenę bardzo dobrą 

- Napisanie sprawdzianu z przerabianego zakresu materiału w grupie 

docelowej na poziomie minimum 75% 

- opinia nauczycieli uczących w obu grupach ma decydujące znaczenie 

3. Nie ma możliwości przeniesienia z grupy do grupy jeśli liczebność grup 

w danej klasie znacznie się różni. 

4. Wniosek o zmianę grupy językowej powinien być złożony w sekretariacie 

w terminie od 15 do 31 maja danego roku szkolnego przez rodziców ucznia. 

5. Wnioski rozpatrywane są w terminie od 1 do 15 czerwca. 

6. Dnia 15 czerwca lub w najbliższy dzień roboczy uczeń ma obowiązek 

odebrać z sekretariatu informację czy przeniesienie jest możliwe i jeśli 

decyzja jest pozytywna odebrać zakres materiału do sprawdzianu. Nie 

odebranie decyzji we wskazanym terminie oznacza rezygnację ucznia z 

ubiegania się o przeniesienie do innej grupy. Jeżeli 15 czerwca wypada w 

dzień wolny od nauki to termin automatycznie przełożony jest na najbliższy 

dzień roboczy. 

7. Zmiana grupy językowej na niższą możliwa jest tylko z rekomendacji 

nauczyciela. 

8. Nauczyciel języka obcego może zaproponować przeniesienie ucznia z 

grupy bardziej zaawansowanej do mniej jeśli uczeń – mimo wszelkich 

starań – wykazuje braki nie do nadrobienia w danej grupie. Wtedy nie 

obowiązuje pisanie sprawdzianu. 



Karta zgody dla zmian grupy językowej 

 

Dotyczy ……………………………… 

(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

Wnioskuję o zmianę grupy językowej mojego dziecka 

 

………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica 

Nauczyciel Opinia 
 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Data i czytelny podpis 

wychowawcy 

Opinia powinna zawierać dodatkowe informacje na temat ucznia związane  

ze zmianą grupy (jeśli istnieją) 

 

 

 

 

 

 

 

 

.………………………… 

Data i czytelny podpis 

dotychczasowego nauczyciela 

języka obcego 

Opinia powinna zawierać informacje o postępach ucznia, frekwencji oraz 

aktywności na lekcjach 

 

 

 

 

……………………….. 

Data i czytelny podpis 

nauczyciela języka obcego 

grupy docelowej 

Jeżeli zmiana jest niemożliwa należy wskazać powody. 

 

Decyzja Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie sprawdzianu z materiału w grupie docelowej 

 

 

TAK/NIE *  ……………………………………… 

    Data i podpis Dyrektora Szkoły) 

 

Ocena ze sprawdzianu: …………………………………. 

 

Zgoda Dyrektora Szkoły na zmianę grupy językowej 

 

 

TAK/NIE*   …………………………………….. 

    Data i podpis Dyrektora Szkoły 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 


