
Regulamin przydziału uczniów klas IV - VI do grup językowych 

 

1. Począwszy od klasy IV, uczniowie klasyfikowani są na zajęcia językowe 

ze względu na poziom zaawansowania umiejętności językowych. 

2. Podstawę klasyfikacji do grupy stanowi wynik pisemnego testu językowego 

realizowanego przez wszystkich uczniów klas IV. 

3. Wynik testu jest ostatecznym kryterium przydziału do grupy. 

4. Grupy językowe są liczebnie proporcjonalne i każda z nich zawiera około połowę 

uczniów danej klasy.  

5. Ewentualne przesunięcie ucznia z grupy do grupy, podyktowane znaczącymi 

osiągnięciami edukacyjnymi lub pogorszeniem wyników nauki, możliwe jest 

po rozpatrzeniu przypadku przez zespół językowy, na początku kolejnego roku 

szkolnego. 

6. a) Każdy nowoprzybyły do klasy uczeń lub nieobecny podczas testu ma 

obowiązek przystąpienia do testu w czasie obecności na najbliższych zajęciach 

języka angielskiego – dotyczy to wyłącznie I semestru klas IV.  

b) W II semestrze klasy IV oraz w klasach V i VI przydział nowych uczniów 

do odpowiednich grup odbywa się na podstawie semestralnych lub końcoworocznych 

ocen uzyskanych przez nich z języka angielskiego, wg następujących kryteriów: 

- do grup o wyższym stopniu zaawansowania przydzielani są uczniowie z ocenami  

  celującymi i bardzo dobrymi,  

- do grup o niższym stopniu zaawansowania – uczniowie z ocenami dostatecznymi,  

  dopuszczającymi i niedostatecznymi 

- w przypadku oceny dobrej przydział ucznia do grupy jest uzależniony od poziomu  

  grupy / klasy lub od liczebności istniejących grup. 

c) W przypadku maksymalnej dopuszczalnej ilości uczniów w grupie, uczeń zostaje 

przypisany do grupy liczebnie mniejszej, bez względu na poziom zaawansowania. 

d) Gdy podział danej klasy na grupy ma miejsce dopiero w klasie V lub VI, 

dokonywany jest on w oparciu o średnie ważone uzyskane przez uczniów 

w poprzednim roku szkolnym. 



7. W obu grupach językowych realizowany jest ten sam program nauczania 

z wykorzystaniem tego samego podręcznika, z uwzględnieniem zróżnicowanego 

tempa pracy uczniów. 

8. W klasach integracyjnych testowi poddawani są tylko zdrowi uczniowie. 

Klasyfikacji do grup językowych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego dokonuje zespół językowy we współpracy z nauczycielem 

wspomagającym pracującym z uczniami danej klasy. Z uwagi na małą liczebność 

uczniów w w/w klasach, ilość uczniów w poszczególnych grupach może być znacznie 

zróżnicowana.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2008r. 

 


