
REGULAMIN 

podziału na grupy na zajęciach języka angielskiego 

      w ZPGiSP w Leźnie 

 

1. Podział na grupy językowe dotyczy klas I-III gimnazjum. 

2. W wyniku podziału powstają dwie grupy w zależności od stopnia zaawansowania 

znajomości języka angielskiego: mniej i bardziej zaawansowana. 

3. Grupy tworzone są na podstawie wyników testu poziomującego oraz oceny 

końcoworocznej uzyskanej przez ucznia w poprzednim roku szkolnym. 

4. Wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjum przystępują do testu poziomującego na 

początku roku szkolnego. W przypadku nieobecności ucznia tego dnia, nowy termin testu 

ustalany jest przez nauczyciela. 

5. Test poziomujący jest przygotowany przez zespół nauczycieli języka angielskiego lub może 

być wykorzystany Placement Test proponowany przez wydawnictwo, którego podręcznik będzie 

obowiązywał w najbliższym roku szkolnym. 

6. W uzasadnionych przypadkach, uwzględniając ilość uczniów w danej grupie oraz 

możliwości optymalnego rozwoju ich umiejętności, o przydziale do konkretnej grupy może 

zadecydować komisja w skład której wchodzą nauczyciele języków obcych. 

7. Uczeń, który wcześniej nie uczył się języka angielskiego, automatycznie trafia do grupy 

mniej zaawansowanej. 

8. Wyniki testu z podziałem na grupy, powinny być ogłoszone w ciągu pierwszego tygodnia 

nauki  tak, aby możliwie najbliższe zajęcia odbywały się już w grupach. 

9. Informacja o wynikach podziału na grupy przekazana jest rodzicom przez wychowawców 

klas na najbliższym zebraniu. 

10. Ostateczna decyzja dotycząca podziału na grupy zaawansowania następuje w ciągu 2 dni 

roboczych od daty zebrania z rodzicami. 

11. Po pierwszym okresie lub po rocznej klasyfikacji istnieje możliwość zmiany grupy 

zaawansowania, o ile jest to korzystne dla ucznia. Zmiana dokonywana jest na wniosek 

nauczyciela prowadzącego lub rodzica (opiekuna prawnego). O zmianie grupy decydują 

nauczyciele uczący na podstawie osiągnięć ucznia / wyniku testu sprawdzającego. 



Postanowienia dodatkowe 

1. Poziom zaawansowania grupy jest podstawą wyboru podręcznika. W danej klasie mogą 

obowiązywać podręczniki o różnym poziomie trudności. 

2. W grupie mniej zaawansowanej nie powinno być więcej uczniów niż w grupie bardziej 

zaawansowanej. 

3. Jeśli będzie taka potrzeba (np. liczebność klasy powyżej 24 uczniów), regulamin może 

dotyczyć klas 4-6 szkoły podstawowej, a także zajęć języka niemieckiego. 
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