Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu
Zał. Nr 1
do zarządzenia Nr 11/2016/2017
z dnia 24 stycznia 2017r.

REGULAMIN NABORU DO GRUPY JĘZYKOWEJ

I.

Zasady naboru do grupy językowej

1. Nauka języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego
w Małogoszczu prowadzona jest w międzyoddziałowych grupach językowych.
2. Kandydat do klasy I liceum określa w podaniu do klasy pierwszej, jakiego języka obcego
nowożytnego spośród oferowanych przez szkołę chce się uczyć.
3. Pierwszym językiem obcym nowożytnym obowiązkowym realizowanym w wymiarze najmniej
trzech godzin tygodniowo jest język angielski.
4. Drugi język obcy nowożytny realizowany w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, uczeń
wybiera spośród następujących: niemiecki /realizowany jako kontynuacja po gimnazjum/,
rosyjski /nauczany od podstaw/.
5. Przydział do grup językowych następuje na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów
z testu poziomującego.
6. W obrębie danego rocznika możliwe jest utworzenie grup o trzech poziomach zaawansowania
języka angielskiego:

• grupa mało zaawansowana,
• grupa średnio zaawansowana,
• grupa zaawansowana.
7. skreślony
8. W obrębie danego rocznika możliwe jest utworzenie grup o dwóch poziomach zaawansowania
języka niemieckiego:

• grupa średnio zaawansowana,
• grupa zaawansowana.
9. W przypadku języka rosyjskiego w obrębie danego rocznika może być utworzona grupa
początkująca.
10. W przypadku wyboru drugiego języka obcego grupa językowa nie zostanie utworzona, jeśli
liczba uczniów zainteresowanych nauką tego języka jest mniejsza niż 5.
11. Rekrutacja do grup językowych w klasach pierwszych odbywa się w pierwszym tygodniu
września.
12. Test poziomujący z języka angielskiego i języka niemieckiego jest obowiązkowy dla
wszystkich, którzy uczyli się danego języka w gimnazjum, niezależnie od tego, ile czasu trwała
nauka.
13. Uczniowie nieobecni w dniu, w którym przeprowadzany jest test diagnostyczny z danego
języka obcego piszą go w pierwszym dniu obecności w szkole.
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14. Uczniowie, którzy przenieśli się z innej szkoły, piszą test poziomujący z języka angielskiego
i/lub niemieckiego w terminie ustalonym z Dyrektorem szkoły, a następnie przydzielani są do
odpowiednich grup w obrębie poziomu klasy.
15. Jeśli na danym poziomie zaawansowania nie jest możliwe utworzenie grupy (np. ze względu.
na zbyt małą ilość uczniów), uczniowie przydzielani są do grup o poziomie najbardziej
zbliżonym do ich umiejętności.
16. Uczniowie klas pierwszych mogą wystąpić z wnioskiem – zał. nr 1 /podpisanym przez rodzica
ucznia/ do Dyrektora szkoły o zmianę drugiego języka obcego nowożytnego w ciągu
pierwszego miesiąca nauki w szkole. Po tym terminie zmiana języka obcego na inny język jest
możliwa w przypadku wolnych miejsc i spełnieniu odpowiednich warunków:
1. opinia wychowawcy o wynikach nauczania, zachowania i frekwencji ucznia,
2. wyrównanie różnic programowych,
3. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

II. Zmiana grupy językowej na wyższą
1. Uczeń może złożyć do Dyrektora szkoły pisemny wniosek /podpisany przez rodzica
w przypadku ucznia niepełnoletniego/ o zmianę grupy językowej /zał.nr1/.
Do wniosku dołącza opinię wychowawcy oraz nauczycieli języka obcego /zał. nr 2/.
2. Prawo ubiegania się o przeniesienie do wyższej grupy językowej przysługuje uczniom klasy
pierwszej i drugiej, którzy uzyskali ocenę śródroczną lub roczną minimum dobrą.
3. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić uczniowi na piśmie zakres materiału
do nadrobienia.
4. Uczeń ma obowiązek zaliczyć różnice programowe w formie testu pisemnego, w terminie
dwóch tygodniu od daty złożenia wniosku o przeniesienie.
5. Uczeń, który uzyskał minimum 60% z testu może rozpocząć naukę w wyższej grupie
językowej od drugiego semestru lub od nowego roku szkolnego.
6. Zmiana grupy na wyższą jest możliwa też z rekomendacji nauczyciela.

III. Zmiana grupy językowej na niższą
1. Zmiana grupy językowej na niższą jest możliwa na wniosek ucznia lub nauczyciela,
w przypadku gdy uczeń mimo starań i pomocy nauczyciela wykazuje braki nie
do nadrobienia w danej grupie.

Zmiana w regulaminie została wprowadzona z inicjatywy nauczycieli zespołu języków obcych
na podstawie aneksu nr 1/2018 z dnia 7 listopada 2018r. do zarządzenia nr 11/2016/2017 z dnia
24 stycznia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

Dyrektor Szkoły
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