
 REGULAMIN  REKRUTACJI DO GRUP: JĘZYK ANGIELSKI 
 
Klasy Sposób podziału grup 

1- 4 Język angielski jest nauczany od klasy 1.W klasie trzeciej następuje podział na grupy 

w obrębie danej klasy. Podziału dokonują nauczyciele prowadzący na podstawie 

obserwacji i po wzięciu pod uwagę czynników dydaktycznych i wychowawczych. W 

uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany składu grupy. Zmiany są 

dokonywane przez w/w nauczycieli na podstawie wspomnianych czynników 

wychowawczych i dydaktycznych. 

5 - 6 Podział na grupy następuje  w oparciu o testy umiejętności (rozumienie tekstu 

słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, pisanie) oraz znajomości funkcji i 

środków językowych. 
  
Zmiany (na wniosek ucznia, rodzica lub nauczyciela) w obrębie grup są możliwe tylko 

w uzasadnionych przypadkach ( osiągnięcia ucznia odbiegają in plus/in minus od 

grupy). Warunki zmiany mogą obejmować konieczność zdania stosownego testu, 

przerobienie ewentualnej różnicy programowej lub inne zadania w zależności od 

realizowanego materiału. 

 

 

Gimnazjum W gimnazjum podział na grupy następuje w klasie pierwszej na podstawie 

testu uplasowania, którego celem jest jak najkorzystniejsze dobranie 

warunków i materiałów potrzebnych do realizacji programu ( w tym 

standardów egzaminacyjnych). 

 

Zmiany (na wniosek ucznia, rodzica lub nauczyciela) w obrębie grup są 

możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach ( osiągnięcia ucznia odbiegają in 

plus/in minus od grupy). Warunki zmiany mogą obejmować konieczność 

zdania stosownego testu, przerobienie ewentualnej różnicy programowej lub 

inne zadania w zależności od realizowanego materiału. 

 

Zmiana w obrębie grup jest bezzasadna, jeśli różnice programowe w obrębie 

danych grup nie przekraczają modułu programowego 
 

Tryb odwoławczy: 
 Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej do 

dyrektora szkoły od wyników testu/badania/przydziału do grupy dokonanego przez 

nauczyciela w ciągu 2 dni roboczych od jego ogłoszenia. 

 Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek ucznia/rodzica w ciągu 2 dni roboczych po 

konsultacji z zespołem nauczycieli języków obcych, analizie wyników testów i 

badania. 

 Dyrektor może nakazać dodatkowe postępowanie – test pisemny lub/i ustny. 

 Negatywne rozpatrzenie odwołania zamyka tryb odwoławczy. 

 

Uwagi dodatkowe: 
 

 Termin podziału na grupy: podział na grupy następuje w czerwcu roku 

poprzedniego – po wystawieniu ocen. Osoby nowoprzyjęte przychodzą do szkoły 

na test w ustalonym, wspólnym terminie. W przypadku nieobecności termin testu 

jest ustalany przez nauczycieli 



 Zmian w regulaminie dokonuje zespół nauczycieli języków obcych. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


