
Regulamin kwalifikacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w 

Wysokiem Mazowieckiem do grup zaawansowanych i podstawowych na lekcjach języka 

angielskiego na drugim etapie edukacyjnym. 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem 

 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego 

 

§ 1 

PODZIAŁ NA GRUPY 
1. W klasach 4-6 nauka języka angielskiego odbywa się w grupach na poziomie 

zaawansowanym i podstawowym. 

2. W obu grupach realizowany jest ten sam program nauczania języka angielskiego. 

W grupach zaawansowanych wprowadza się dodatkowe treści, wykraczające poza 

podstawę programową. 

3. Podziału na grupy dokonuje się na podstawie: 

a) oceny otrzymanej z języka angielskiego na pierwszy semestr klasy trzeciej, 

b) oceny otrzymanej ze sprawdzianu kompetencji. 

 

§ 2 

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI 

1. Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkowe dla każdego ucznia klasy trzeciej. Na 

wniosek rodziców/prawnych opiekunów ze sprawdzianu mogą być zwolnieni 

uczniowie ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną czy z autyzmem.  

2. Sprawdzian ma formę pisemną i trwa 45 minut. 

3. Sprawdzian obejmuje treści i umiejętności zawarte w podstawie programowej 

dla języka obcego nowożytnego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 

4. Nauczyciel uczący języka angielskiego w klasie trzeciej informuje rodziców i uczniów 

w formie pisemnej o terminie sprawdzianu i zakresie materiału 14 dni przed datą testu. 

5. Sprawdzian nie decyduje o promocji ucznia. Jego celem jest wyłącznie określenie 

aktualnego poziomu kompetencji ucznia w zakresie języka angielskiego. 

6. Wyniki są ogłaszane w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu. 

 

§ 3 

PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ GRUPY 

1. Zgodnie z PZO z języka angielskiego, gdy uczeń w znaczący sposób odbiega 

poziomem od grupy, możliwe jest przeniesienie go od kolejnego półrocza lub roku 

szkolnego           w klasie czwartej do równoległej grupy o odpowiednim poziomie 

zaawansowania.  

2. Przeniesienia do innej grupy dokonuje się na podstawie decyzji nauczyciela uczącego 

języka angielskiego. 

 

 

 

 

 

Opracował: Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego 


