
REGULAMIN PODZIAŁU NA GRUPY JĘZYKOWE 

 

WEDŁUG STOPNIA ZAAWANSOWANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. KSIĘCIA JANUSZA 

W GÓRZE KALWARII 

Regulamin stanowi integralną część Przedmiotowego Systemu Oceniania z języków 

obcych. Kryterium i celem podziału jest zawsze dobro ucznia, rozumiane jako zapewnienie 

mu możliwości maksymalnego rozwoju poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu języka 

angielskiego, z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i predyspozycji.  

1. W obrębie klas IV – VI na lekcjach języka angielskiego tworzone są następujące grupy:  

 A1 grupa zaawansowana 

 A2 grupa podstawowa  

2. Przydział uczniów do konkretnej grupy w klasach IV – tych dokonywany jest na podstawie 

testu diagnostycznego sprawdzającego poziom umiejętności językowych oraz stopień 

opanowania materiału gramatyczno – leksykalnego przewidzianego programem. Test jest 

przeprowadzany w pierwszym tygodniu września.  

3. Przy przydziale do grupy w klasach IV-tych  pod uwagę brane są następujące kryteria:  

• wynik z testu diagnostycznego 

• opinia nauczyciela uczącego języka angielskiego  

4. W trakcie nauki uczeń może zmienić grupę z zaawansowanej na podstawową 

i odwrotnie. 

5.  Zmiana przydziału do grupy zaawansowania może nastąpić: 

• Po pierwszym półroczu klasy IV-tej 

• W klasie V-tej i VI-tej z początkiem nowego roku szkolnego 

6. W klasie IV-tej uczeń może zmienić grupę z A2 na A1 jeżeli uzyskał przynajmniej: 

• bardzo dobrą ocenę śródroczną  

• 93% punktów na teście półrocznym 



 

7. W klasach V-VI uczeń może zmienić grupę z A2 na A1 jeżeli uzyskał przynajmniej: 

• bardzo dobrą ocenę roczną  

• 93% punktów na teście końcowym.  

8. W klasach IV-tych uczeń zmienia grupę z A1 na A2 jeżeli uzyskał ocenę śródroczną dobrą, 

dostateczną lub niższą (w zależności od liczebności grup). 

9. W klasach V-VI uczeń zmienia grupę z A1 na A2 jeżeli uzyskał ocenę roczną dobrą, 

dostateczną lub niższą (w zależności od liczebności grup). 

10. Przy zmianie grupy będą również brane pod uwagę następujące czynniki: 

• wyniki testów diagnozujących i sprawdzających 

• opinia nauczyciela uczącego w danej klasie 

• liczebność grupy 

11. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany składu grup podejmuje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale klasowym.   

12. Liczebność obu grup musi być zbliżona. 

 

  

Regulamin obowiązuje  od dnia 1 września 2016 r. 

 


