SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

Procedura przeprowadzania badań kompetencji językowych dla uczniów
klas IV - VIII
§1
1. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity t.j. Dz. U.
2019 poz. 1481),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1148, 1078, 1287),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w
sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r.
poz. 639).
2. Niniejsza procedura określa zasady podziału na grupy językowe względem
poziomu zaawansowania z języka angielskiego i języka niemieckiego zwanymi
w dalszej części językami obcymi.
3. Procedura przewiduje utworzenie dwóch grup w każdym oddziale klasowym,
biorąc pod uwagę stopień umiejętności językowych uczniów.
4. Jeżeli wymaga tego organizacja pracy szkoły, dopuszczalne jest tworzenie grup
międzyoddziałowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Za podział na grupy językowe względem zaawansowania odpowiedzialni
są nauczyciele języków obcych.
6. Ostatecznej akceptacji na grupy językowe dokonuje Dyrektor szkoły.
Zasady podziału
1. Podział na grupy językowe względem zaawansowania dotyczy klas IV-VIII
szkoły podstawowej.
2. Podział na grupy językowe względem zaawansowania dokonywany jest na
końcu każdego roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w
kolejnym roku kl. IV-VIII.
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3. Informacja o wynikach podziału przekazywana jest uczniom oraz rodzicom
przez wychowawców klas w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
4. Podział uczniów na grupy dokonywany jest na podstawie średniej z dwóch
ocen:
a) rocznej (średnia ważona),
b) całorocznej pracy ucznia, jego sumienności, zaangażowania i
stosunku do przedmiotu (ocena końcoworoczna).
Ostateczną decyzję o podziale na grupy zaawansowania podejmuje zespół
nauczycieli danego języka obcego po akceptacji Dyrektora szkoły.
5. Mając na uwadze dobro ucznia oraz jego umiejętności językowe, nauczyciele
prowadzący zajęcia z języka obcego w danych grupach, będą corocznie
dokonywać weryfikacji poziomu umiejętności językowych uczniów.
6. Maksymalna ilość uczniów w grupie nie może przekraczać 15 osób.
7. O przydziale do grupy językowej osoby nowo przyjętej do placówki będzie
decydować wynik testu kompetencji oraz ocena roczna otrzymana
w poprzedniej placówce szkolnej.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.
Procedury opracował zespół nauczycieli języków obcych.
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