PROCEDURA
PODZIAŁU NA GRUPY WEDŁUG STOPNIA ZAAWANSOWANIA
ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ORAZ ZMIANY GRUPY JĘZYKOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU

1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego nowożytnego
w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. W przypadku oddziałów o mniejszej
liczebności nie tworzy się grup.
2. W oddziałach integracyjnych klas IV – VIII podział na grupy na zajęciach z języka
obcego nowożytnego jest obowiązkowy.
3. W Szkole nauczanym językiem obcym nowożytnym jest język angielski (klasy I – VIII).
4. W Szkole nauczanym drugim językiem obcym nowożytnym jest język niemiecki (klasy
VII – VIII).
5. Przy podziale uczniów na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości
języka obcego.
6. Tworzone są następujące grupy:
1) grupa podstawowa – „P”,
2) grupa zaawansowana – „Z”.
7. Przydział ucznia do grupy dokonywany jest na podstawie testu diagnostycznego
sprawdzającego poziom umiejętności językowych oraz stopień opanowania materiału
gramatyczno – leksykalnego określonego programem nauczania języka angielskiego, który
obowiązuje:
1) w pierwszym etapie edukacyjnym – w przypadku podziału na grupy uczniów klas IV,
2) w poprzednich latach nauczania – w przypadku podziału na grupy uczniów klas
V – VIII.
8. Test diagnostyczny jest przeprowadzany w terminie do 25-go września każdego roku
szkolnego w oddziałach, w których przewidziano dokonanie podziału na grupy
uwzględniające stopień zaawansowania znajomości języka angielskiego.
9. Test diagnostyczny opracowywany jest przez nauczycieli języka angielskiego na podstawie
programu nauczania tego języka dla danego etapu edukacji.
10. Podziału na grupy dokonują nauczyciele języka angielskiego uwzględniając wyniki testu
oraz biorąc pod uwagę proporcjonalną liczbą uczniów w grupach.
11. Podział uczniów na grupy na języku niemieckim jest identyczny, jak na języku angielskim.
12. Ostateczną decyzję o przydziale ucznia do grupy podejmuje Dyrektor Szkoły
po zasięgnięciu opinii nauczyciela przygotowującego i sprawdzającego test diagnostyczny.
13. Zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły listy grup zostają przekazane Szkolnemu
Administratorowi Dziennika do 30 września każdego roku szkolnego w celu
wprowadzenia odpowiednich zmian w dzienniku elektronicznym.
14. Podział na grupy podstawową i zaawansowaną obowiązuje najpóźniej od 1 października
każdego roku szkolnego.
15. Informacje o przydziale do grupy zaawansowania Rodzice otrzymują poprzez dziennik
elektroniczny (przydział do grupy w planie zajęć).
16. Zmiana grupy z podstawowej na zaawansowaną następuje od nowego roku szkolnego,
gdy podczas klasyfikacji rocznej uczeń otrzyma z języka angielskiego ocenę bardzo dobrą
lub celującą.
17. Zmiana grupy z zaawansowanej na podstawową następuje od nowego roku szkolnego,
gdy podczas klasyfikacji rocznej uczeń otrzyma z języka angielskiego ocenę dostateczną
lub niższą.

18. Zmiana grupy z zaawansowanej na podstawową jest również możliwa w trakcie roku
szkolnego na pisemny wniosek Rodzica skierowany do Dyrektora Szkoły. Dyrektor
Szkoły przed podjęciem decyzji zasięga opinii nauczyciela uczącego w danym oddziale
i analizuje osiągnięcia edukacyjne ucznia.
19. Zmianę przydziału ucznia do grupy zatwierdza Dyrektor Szkoły uwzględniając liczebność
uczniów w poszczególnych grupach.
20. O zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły zmianie przydziału ucznia do grupy nauczyciel
przedmiotu informuje niezwłocznie Szkolnego Administratora Dziennika w celu
wprowadzenia odpowiednich zmian w dzienniku elektronicznym.
21. W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą ostateczną decyzję podejmuje
Dyrektor Szkoły.

