PROCEDURY ZMIANY GRUPY JĘZYKA OBCEGO
W XXI LO IM. H. KOŁŁĄTAJA W WARSZAWIE

1.

Uczeń w trakcie nauki ma prawo do zmiany grupy języka obcego w sytuacji, gdy zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki.
1.1 Zmiana grupy następuje na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek
nauczyciela przedmiotu,
1.2 Warunkiem koniecznym są wolne miejsca w grupie docelowej.

2.

Tryb zmiany grupy pierwszego języka obcego:
2.1 Przeniesienie do grupy niższej poziomowo może nastąpić w związku z długotrwałą nieobecnością (np. chorobą,
pobytem w szpitalu) i brakiem możliwości nadrobienia zaległości. Uczeń, wobec którego zapadła decyzja o
przeniesieniu do grupy niższej, jest zobligowany do napisania testu poziomującego, na podstawie którego zostanie
umieszczony w odpowiedniej grupie językowej.
2.2 Przeniesienie do grupy wyższej poziomowo, może nastąpić w przypadku:
a)

uzyskania pozytywnego wyniku testu poziomującego,

b) uzyskania państwowych certyfikatów językowych, w trakcie trwania roku szkolnego, których poziom jest równy
poziomowi wybranej grupy językowej (poziom określony zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego).
2.3 Uczeń klasy pierwszej i drugiej deklaruje chęć zmiany grupy językowej składając formalny wniosek
do Dyrektora Szkoły nie później niż na miesiąc przed zakończeniem I semestru.
2.4 Uczeń innej szkoły zostaje przydzielony do grupy językowej na podstawie wyników testu poziomującego.
3. Tryb zmiany grupy drugiego języka obcego:
3.1 Uczeń klasy pierwszej deklaruje chęć zmiany grupy językowej składając formalny wniosek do Dyrektora Szkoły
nie później niż na miesiąc przed zakończeniem I semestru:
a) uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela grupy docelowej w celu ustalenia zakresu materiału
do nadrobienia,
b) uczeń ma obowiązek uzupełnienia różnic programowych w sposób ustalony z nauczycielem w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela grupy docelowej.
3.2 W klasie drugiej, zmiana grupy językowej może nastąpić tylko w indywidualnych przypadkach. Decyzję o zmianie
grupy i warunkach, jakie musi spełnić uczeń podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem grupy
docelowej.
3.3 Uczeń innej szkoły zostaje skierowany do grupy językowej na podstawie wyniku testu poziomującego
przeprowadzonego przez nauczyciela grupy językowej:
a) uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela grupy docelowej w celu ustalenia zakresu materiału
do nadrobienia,
b) uczeń ma obowiązek uzupełnienia różnic programowych w sposób ustalony z nauczycielem w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela grupy docelowej.
4. Przypadki nieobjęte procedurami będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora Szkoły.
5. Ostateczną decyzję o zmianie grupy językowej przez ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły.

