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REGULAMIN  

REKRUTACJI DO GRUP JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO STO 

W POZNANIU 

 

§ 1 

Sposób podziału na grupy 

 

1. W oddziale przedszkolny oraz w klasach I-II nauka języka angielskiego odbywa się z całym 

oddziałem lub z całym zespołem klasowym. 

2. Klasy III-V. 

1) W klasie trzeciej następuje podział na grupy na poziomie klasy lub rocznika (w zależności 

od liczebności klas).  

2) Podziału dokonują nauczyciele uczący języka angielskiego na podstawie obserwacji 

i po wzięciu pod uwagę czynników dydaktycznych i wychowawczych.  

3) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany składu grup. Zmiany 

są dokonywane przez nauczycieli uczących na danym poziomie. 

3. Klasy VI-VIII: 

1) Test jest przeprowadzany pod koniec klasy 5. Tryb odwoławczy od wyników testu opisany 

został w § 2 niniejszego regulaminu. 

2) Podział na grupy następuje na poziomie rocznika na podstawie testu umiejętności 

(rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, pisanie) oraz znajomości funkcji językowych, 

środków językowych, czyli gramatyki i zastosowania słownictwa.  

3) Zmiany w obrębie grup w ciągu roku szkolnego są możliwe jedynie w uzasadnionych 

przypadkach (gdy osiągnięcia ucznia odbiegają od osiągnięć pozostałych uczniów w grupie) 

na wniosek nauczyciela, rodziców lub opiekunów prawnych. Zmiana grupy jest możliwa 

tylko o jedną grupę wyżej lub niżej. Zmiana grupy jest bezzasadna jeśli różnica materiału  

w grupach nie przekracza dwóch rozdziałów.  

4) Uczniowie nowo przyjęci do szkoły są zobowiązani do napisania testu, na podstawie 

którego zostają przydzieleni do istniejących grup językowych. 

5) Uczniowie, którzy uzyskają tytuł laureata w konkursie ogólnokrajowym, zostają 

przeniesieni do grupy  o wyższym stopniu zaawansowania, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

 

§ 2 

Tryb odwoławczy od testu umiejętności po klasie 5 lub dla osób nowo przyjętych 

 

1. Uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od wyników testu w ciągu 

dwóch dni roboczych od ich ogłoszenia. Odwołanie jest składane do Dyrektora szkoły 

w formie pisemnego wniosku i musi zawierać uzasadnienie.  

2. Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu dwóch dni roboczych, po konsultacji z Zespołem 

przeprowadzającym test. 

3. Po naradzie z Zespołem, Dyrektor może nakazać dodatkowe postępowanie - test pisemny 

lub/i ustny. 
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4. Negatywne rozpatrzenie odwołania zamyka tryb odwoławczy. 

 

 

§ 3 

Procedura zmiany grupy 

 

1. Uczeń, jego rodzic lub nauczyciel składa wniosek o przeniesienie ucznia do innej grupy 

do Dyrektora szkoły. Wniosek musi być przedstawiony w formie pisemnej i musi zawierać 

uzasadnienie zgodne z niniejszym Regulaminem. 

2. Dyrektor zwraca się do Przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, nauczyciela 

prowadzącego grupę oraz nauczyciela prowadzącego grupę do której uczeń ma przejść 

o stwierdzenie zasadności zmiany grupy (osiągnięcia ucznia muszą odbiegać od osiągnięć 

pozostałych uczniów w grupie  oraz musi zaistnieć różnica co najmniej dwóch  rozdziałów).  

3. Jeśli przejście jest zasadne: 

1) uczeń jest zobowiązany do napisania testu na warunkach ustalonych przez nauczycieli.  

Po jego pozytywnym rozstrzygnięciu uczniowie, jego rodzice ustalają z nauczycielem 

termin nadrobienia różnicy materiału. 

2) w przypadku przejścia do grupy niższej, następuje zmiana grupy. 

 

§ 4 

Uwagi końcowe 

 

1. Termin podziału do grup: test plasujący odbywa się w czerwcu; nauczyciele przesyłają 

informację o teście poprzez dziennik elektroniczny. Wcześniej zostaje podany zakres wiedzy. 

2. Zmian w regulaminie dokonuje Zespół Nauczycieli Języków Obcych. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 roku. 


