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Regulamin podziału uczniów na grupy na lekcjach języka angielskiego 

w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 

 

§ 1 

Przedmiot regulaminu 

 

1. Niniejszy regulamin podziału uczniów na grupy na lekcjach języka angielskiego Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Halinowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady podziału na grupy językowe z 

uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego.  

2. Regulamin dotyczy podziału uczniów na grupy językowe w klasach IV-VIII  Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, zwaną dalej 

Szkołą. 

3. Regulamin przewiduje utworzenie dwóch grup językowych: 

1) grupy podstawowej – dla uczniów o znajomości języka w stopniu podstawowym; 

2) grupy zaawansowanej - dla uczniów o znajomości języka w stopniu zaawansowanym. 

4. W szczególnych przypadkach dopuszczalny jest również podział uczniów na trzy grupy 

językowe: grupę podstawową, średniozaawansowaną i zaawansowaną. 

5. Regulamin stanowi integralną część przedmiotowych zasad oceniania z języka angielskiego.  

 

§ 2 

Zespół odpowiedzialny za podział  

 

1. Za podział na grupy językowe odpowiedzialni są nauczyciele uczący w Szkole języka 

angielskiego.  

2. Ostateczny podział na grupy językowe akceptuje dyrektor Szkoły.  

 

§ 3 

Zasady podziału 

 

1. Podział na grupy językowe z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka 

angielskiego dokonywany jest na początku każdego roku szkolnego.  

2. Podział w klasach IV Szkoły dokonywany jest na podstawie wyników testu diagnozującego 
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przygotowanego przez zespół nauczycieli języka angielskiego. 

3. Informacja o wynikach podziału w klasach IV przekazywana jest bezpośrednio uczniom 

przez nauczycieli uczących w tych oddziałach po dokonaniu analizy wyników testu. 

4. Podział w klasach V – VIII Szkoły dokonywany jest na podstawie wyników testu 

kompetencji przygotowanego przez zespół nauczycieli języka angielskiego                                        

i przeprowadzonego w klasie programowo niższej. 

5. Informacja o wynikach podziału w klasach V-VIII przekazywana jest przez wychowawców 

klas podczas pierwszego zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym. 

6. Uczeń, na wniosek rodzica i za zgodą nauczyciela języka angielskiego może zmienić grupę 

językową na początku roku szkolnego, jeśli zmiana grupy nie powoduje zwiększenia 

liczebności grupy ponad 24 uczniów oraz: 

1) wynik testu diagnozującego lub testu kompetencji jest na granicy punktowej 

wyznaczającej podział grup językowych; 

2) wystąpiły inne ważne powody; 

3) w przypadku, gdy grupa liczy 24 osoby, uczeń może zmienić grupę jedynie na zasadzie 

wymiany uczniów. 

7. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany przez ucznia grupy językowej podejmuje dyrektor 

Szkoły.   

§ 4  

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest wprowadzony zarządzeniem dyrektora po konsultacjach z zespołem 

nauczycieli języka angielskiego.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje                      

się przepisy Prawa Oświatowego.  

  

 

 


