Załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania
z Języków Obcych

REGULAMIN PRZYDZIAŁU UCZNIÓW
DO GRUP WEDŁUG POZIOMU ZAAWANSOWANIA ZNAJOMOŚCI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w KROŚCIENKU n.D
I Informacje ogólne
1. Podstawą podziału uczniów na grupy jest wynik testu umiejętności językowych
przeprowadzany w terminie ustalonym i podanym do wiadomości przez nauczycieli języka
angielskiego. W każdym nowym roku szkolnym (w czerwcu) uczniowie klas I i II Gimnazjum
piszą test poziomujący umożliwiający przeszeregowanie z grupy mniej zaawansowanej do
bardziej zaawansowanej lub odwrotnie na podstawie osiągniętych wyników. Uczniowie klas VI
przyjęci do klasy I Gimnazjum piszą test diagnostyczny w pierwszym tygodniu nauki.
2. Każdy z testów trwa 45 minut i ma na celu sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości
i umiejętności w praktycznym posługiwaniu się językiem angielskim.
3. W przypadku nieobecności ucznia, ustalany jest inny termin testu przez nauczycieli języka
angielskiego.
4. Wyniki testów są podane do wiadomości uczniów w pierwszym tygodniu nauki nowego roku
szkolnego.
II Zasady podziału na grupy
1. Uczniowie mogą być przydzieleni do grupy: mniej zaawansowanej (pn1, pn2, K1,H1) lub
bardziej zaawansowanej (pw1, pw2, K2, H2). Do grupy bardziej zaawansowanej zostaną
zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali 50% z testu poziomującego bądź powyżej 55% z
testu diagnostycznego.
W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły, uwzględniając wymaganą ilość
uczniów w danej grupie (od 10-24 uczniów), o przydziale do grupy językowej decyduje
nauczyciel, który ma możliwość obniżenia lub podwyższenia progu procentowego (dot. grupy
bardziej zaawansowanej).
Jeśli nauczyciel uczący daną grupę językową jest przekonany po roku pracy z grupą, że uczeń
poczynił wyraźne postępy, bądź wyraźnie opuścił się w nauce, może przenieść ucznia do grupy
bardziej lub mniej zaawansowanej.
2. W grupach zaawansowania obowiązuje taki sam podręcznik i zeszyt ćwiczeń zawierający
zadania o zróżnicowanym stopniu trudności.
3. We wszystkich grupach uczniowie są oceniani według skali ocen od 1-6 przyjętej dla wszystkich
przedmiotów i zapisanej w Statucie Szkoły. Na lekcjach języka angielskiego oceniane są
postępy ucznia w opanowaniu umiejętności językowych: mówienie, czytanie, pisanie
i słuchanie.
III Odwołanie rodzica
1. Uczniowie i rodzice co roku są informowani o przydziale do grupy językowej.
2. Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do grupy mniej zaawansowanej ma możliwość
pisemnego odwołania się wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni roboczych
po ogłoszeniu przydziału do danej grupy.
3. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po wysłuchaniu opinii Zespołu Językowego,
w której pod uwagę zostaną wzięte:
- analiza prac pisemnych ucznia w ciągu całego roku szkolnego,
- postępy w nauce ucznia w ciągu całego roku szkolnego,
- wynik testu poziomującego,
- ilość uczniów w danej grupie.
4. Odwołanie rodzica dotyczy uczniów klas II i III.
5. Regulamin przydziału uczniów do grup wg poziomu zaawansowania nie przewiduje zmiany
nauczycieli.
IV Postanowienia końcowe
1. Wszelkich zmian w regulaminie dokonują nauczyciele Zespołu Językowego.

