
Zarządzenie nr 13/2018 

Dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoczku Łuk. 

z dnia 18.06.2018 r. 

 

Procedura podziału na grupy językowe w klasach IV - VIII szkoły podstawowej 

Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim, obowiązująca od roku szkolnego 2017/2018 

 
 

1. W obrębie klas IV - VIII na lekcjach języka angielskiego, w zależności od stopnia znajomości języka, 

tworzone są międzyoddziałowe grupy: 

a) grupa bardziej zaawansowana 

b) grupa mniej zaawansowana 

 

2. Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową II.1 (kontynuacja z klas I-III). 

 

3. Przydział uczniów klasy czwartej lub uczniów  innych klas, w zależności od potrzeby zapewnienia 

prawidłowej realizacji podstawy programowej, do konkretnej grupy dokonywany jest na podstawie 

wyników sprawdzianu diagnostycznego z języka angielskiego po klasie programowo niższej oraz 

końcoworocznej  oceny z języka angielskiego. 

 

4. Podziału klas na grupy dokonuje wicedyrektor szkoły wraz z nauczycielami języka angielskiego do 

końca roku szkolnego poprzedzającego przydzielenie ucznia do odpowiedniej grupy międzyoddziałowej. 

Przy przydziale do grupy bardziej zaawansowanej pod uwagę brane są następujące kryteria: 

a) wynik ze sprawdzianu diagnostycznego z języka angielskiego  

b)  końcoworoczna ocena z języka angielskiego  

c) opinia nauczycieli uczących języka angielskiego w szkole podstawowej w kwestiach spornych. 

 

5. Uczniowie, którzy uzyskali najsłabsze wyniki kontynuują naukę w grupie mniej zaawansowanej. 

 

6. Ostateczną decyzję o przydziale do grupy podejmuje dyrektor Zespołu Oświatowego w Stoczku 

Łukowskim. 

 

7. W trakcie nauki zainteresowany uczeń może zmienić grupę z bardziej zaawansowanej na mniej 

zaawansowaną i odwrotnie. Zmiana taka może być dokonana po czwartej  klasie szkoły podstawowej, do 

końca danego roku szkolnego, to jest do 31 sierpnia. 

 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego uczeń 

może zmienić grupę językową w trybie innym niż wymieniony wyżej. 

 

9. Uczeń zmienia grupę z mniej zaawansowanej na bardziej zaawansowaną, jeżeli spełni następujące 

warunki: 

a) na świadectwie promocyjnym do klasy programowo wyższej uzyskał ocenę przynajmniej dobrą, 

b) napisał test sprawdzający przeprowadzony pod koniec roku szkolnego i uzyskał co najmniej 90% 

punktów, 

c) pozwala na to liczebność grupy. 

 

10. Uczeń zmienia grupę z bardziej zaawansowanej na mniej zaawansowaną jeżeli: 

a) na świadectwie promocyjnym do klasy programowo wyższej uzyskał ocenę niższą niż dostateczna, 

b) pozwala na to liczebność grupy. 

 

11. Ostateczną decyzję dotyczącą składu grup podejmuje dyrektor Zespołu Oświatowego w Stoczku 

Łukowskim, po zasięgnięciu opinii nauczyciela. 

 

12. Zmiana grup może nastąpić na wniosek rodzica lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej grupie 

językowej. Podanie rodzica z prośbą o zmianę grupy otrzymuje dyrektor szkoły. 


