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Regulamin grup zaawansowania z matematyki  

w klasach 7-8 SP 
 

Regulamin grup zaawansowania z matematyki dotyczy uczniów klas 7-8 szkoły 

podstawowej. Regulamin określa zasady naboru uczniów do grup oraz możliwości zmiany 

grupy zaawansowania przez ucznia. 

1. Co najmniej dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klas szóstych 

składają pisemne deklaracje (załącznik), określając, zgodnie z własnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami, wybór grupy zaawansowania z matematyki. 

2. Deklaracje uczniowskie powinny być podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów. 

3. Deklaracje uczniów są punktem wyjścia do przydziału uczniów do grup 

zaawansowania z matematyki. 

4. Grupa nie może liczyć  więcej niż 20 osób. 

5. W wyznaczonym przed końcem roku szkolnego terminie wszyscy uczniowie klas 

szóstych zobowiązani są do napisania testu diagnostycznego badającego kompetencje 

matematyczne uczniów.  

6. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionej nieobecności ucznia na teście 

diagnostycznym wyznacza się dodatkowy termin przystąpienia do badania. 

7. Zespół nauczycieli matematyki przydziela uczniów do grup, uwzględniając następujące 

kryteria: 

- wynik uzyskany w teście diagnostycznym, 

- oceny cząstkowe z matematyki w klasie poprzedzającej utworzenie grup, 

- obowiązkowość, systematyczność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy 

i motywację ucznia do nauki, 

- zaangażowanie, aktywność,  udział w konkursach/ kole przedmiotowym. 

8. W zależności od liczby uczniów zainteresowanych rozszerzeniem matematyki 

oraz od kompetencji uczniów możliwe jest utworzenie: 

- jednej grupy rozszerzonej i dwóch podstawowych, 

- dwóch grup rozszerzonych i jednej podstawowej, 

- trzech grup o różnym poziomie zaawansowania. 

9. W przypadku zbyt małej liczby uczniów zainteresowanych rozszerzeniem przedmiotu 

grupa zaawansowana nie zostaje utworzona, a nauczanie tego przedmiotu odbywa się 

w kolejnym roku szkolnym w zespołach klasowych. 

10. Deklaracje uczniowskie obowiązują przez jeden rok szkolny. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu I semestru, uczeń może 

wnioskować o przeniesienie do innej grupy, pod warunkiem, że grupa ta liczy mniej niż 

20 osób lub na zamianę z innym uczniem. 

12. Warunkiem zmiany grupy po I semestrze jest złożenie przez ucznia lub jego rodziców/ 

prawnych opiekunów do dyrektora szkoły wniosku uzasadniającego potrzebę zmiany 

grupy. 
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13. Dyrektor rozpatruje każdy wniosek indywidualnie i po konsultacji z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia, wydaje decyzję w ciągu 5 dni roboczych od złożenia wniosku. 

14. Dodatkowym warunkiem przeniesienia do grupy rozszerzonej jest zaliczenie przez 

ucznia (w ciągu najbliższych dwóch tygodni) materiału wskazanego przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w grupie rozszerzonej. 

15. Po upływie co najmniej jednego miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego, gdy uczeń 

nie spełnia wymagań grupy rozszerzonej, nauczyciel informuje ucznia i rodziców/ 

prawnych opiekunów o konsekwencji w postaci przeniesienia do grupy podstawowej 

(w terminie od dwóch do czterech tygodni od przekazania informacji), o ile nie nastąpi 

znacząca poprawa. 

16. W przypadku ponownego zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 15 przeniesienie 

do grupy podstawowej następuje automatycznie. 

17. Pod koniec klasy siódmej uczniowie ponownie wypełniają deklaracje wyboru grup 

zaawansowania na kolejny rok szkolny i następuje ponowna konstrukcja grup, zgodnie 

z niniejszym regulaminem. 

18. Ewentualny brak grupy rozszerzonej z matematyki w klasie siódmej nie przekreśla 

możliwości utworzenia takiej grupy w klasie ósmej, pod warunkiem złożenia 

wymaganej  liczby deklaracji i spełniania kryteriów zawartych w regulaminie. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o nauczaniu matematyki w klasach 

7-8 SP w grupach zaawansowania.  


