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REGULAMIN 

dotyczący podziału na grupy z języka angielskiego 

 

§ 1 

Przedmiot regulaminu 

 

1. Niniejszy regulamin Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Halinowie, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady podziału na grupy 

językowe względem zaawansowania.  

2. Regulamin przewiduje utworzenie grupy podstawowej i zaawansowanej w klasach IV-VI. 

Dopuszczalny jest również podział na trzy grupy językowe względem zaawansowania: 

grupę podstawową, średniozaawansowaną i zaawansowaną. 

3. Regulamin stanowi integralną część Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka 

angielskiego. 

 

§ 2 

Zespół odpowiedzialny za podział  

 

1. Za podział na grupy językowe względem zaawansowania odpowiedzialni są nauczyciele 

uczący języka angielskiego.  

2. Ostateczny podział na grupy językowe akceptuje dyrektor szkoły.  

 

§ 3 

Zasady podziału 

 

1. Podział na grupy językowe względem zaawansowania dotyczy klas IV-VI szkoły 

podstawowej.  

2. Podział na grupy językowe względem zaawansowania dokonywany jest na początku 

każdego roku szkolnego.  

3. Informacja o wynikach podziału przekazywana jest przez wychowawców klas podczas 

pierwszego zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym.  

4. Podział w klasach IV szkoły podstawowej dokonywany jest przy pomocy testu 

diagnozującego (tzw. poziomującego) przygotowanego przez zespół nauczycieli języka 

angielskiego.  

5. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, tj. w klasach V-VI, podział dokonywany jest 
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przy pomocy testu kompetencji przygotowanego przez zespół nauczycieli języka 

angielskiego i przeprowadzonego w klasie programowo niższej. 

6. Mając na uwadze dobro ucznia oraz jego umiejętności językowe nauczyciele prowadzący 

zajęcia z języka angielskiego w danych  grupach będą corocznie dokonywać weryfikacji 

poziomu umiejętności językowych uczniów.  

7. Uczniowie mający duże trudności z przyswajaniem wiedzy językowej, nie wynikające                     

z zaniedbania ucznia, będą przenoszeni do grupy o niższym poziomie zaawansowania. 

8. Uczniowie o wyższym poziomie wiedzy językowej niż grupa, w której są zapisani, zostaną 

przepisani do grupy o poziomie wyższym. 

9. Ocenie będzie podlegała całoroczna praca ucznia, jego sumienność, dyscyplina oraz wyniki                            

ze sprawdzianu kompetencji. 

10. Uczniowie, o których mowa w §3 pkt 7 i 8 będą przenoszeni do innej grupy po rocznej 

klasyfikacji. 

11. W związku z liczebnością grup, którą regulują przepisy zewnętrzne, uczeń może być 

przeniesiony z grupy do grupy np. na zasadzie wymiany uczniów (w przypadku, gdy grupa 

liczy 24 osoby). 

12. Ostateczną decyzję dotyczącą przenoszenia ucznia z grupy o innym poziomie 

zaawansowania podejmuje dyrektor szkoły.   

 

§ 4  

Postanowienia końcowe 

 

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

języków obcych.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje                      

się przepisy Prawa Oświatowego.  

  

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015 r. 


