
Regulamin zmian międzyoddziałowych grup językowych 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

I. Wstęp 

1. Kandydat do klasy I liceum określa podczas rekrutacji,   wybiera, jakiego języka obcego
nowożytnego spośród  oferowanych przez szkołę chce się uczyć (załącznik nr 1). 

2. Język angielski  jest  językiem obowiązkowym realizowanym w wymiarze  trzech  godzin
tygodniowo.  Uczeń  może  wybrać  drugi  język  obcy  nowożytny  realizowany   spośród
następujących: niemiecki, rosyjski, włoski. 

II. Procedury kwalifikowania do grup językowych 

1. W  pierwszym  dniu  nowego  roku  szkolnego  wszyscy  uczniowie  klas  pierwszych
zobowiązani  są  do  napisania  testu  poziomującego  z  języka  angielskiego.  Uczniowie
nieobecni w tym dniu powinni napisać go w pierwszym najbliższym terminie.

2. Przydział do grup odbywa się na podstawie wyniku testu.
3. Uczniowie,  którzy powtarzają klasę pierwszą, zostają przydzieleni do grup na podstawie

wywiadu z nauczycielem uczącym w poprzednim roku szkolnym.
4. Uczniowie,  którzy  przenieśli  się  z  innej  szkoły,  zobowiązani  są  do  napisania  testu

kwalifikacyjnego  lub  poddaniu  się  rozmowie  kwalifikacyjnej  z  języka  angielskiego  i
wybranego  języka  obcego  nowożytnego  po  ustaleniu  terminu  z  dyrekcją,  a  następnie
przydzieleni do odpowiednich grup. 

5. Uczeń wybierając drugi język obcy nowożytny, wskazuje przy tym trzy preferencje nauki
drugiego języka i jego poziom.  

6. W sytuacji  niezakwalifikowania się przez kandydata do wybranej na pierwszym miejscu
grupy  językowej  uwzględniana  jest  kolejna  preferencja  wskazana  w  deklaracji  wyboru
języka. Ostateczna decyzja zależy od organizacji pracy szkoły.

7. W przypadku braku możliwości utworzenia danej grupy językowej szkoła zastrzega sobie
możliwość  zmiany  wybranego  przez  kandydata  II  języka  obcego  nowożytnego  na  inny
język obcy nowożytny nauczany od podstaw. 

8. Decyzję  o  przydziale  do  grupy  językowej  podejmuje  Szkolna  Komisja  Rekrutacyjno-
Kwalifikacyjna.

III. Procedury przenoszenia uczniów pomiędzy grupami

1. Uczniowie  klas  pierwszych  mogą  być  przenoszeni  do  końca  września  pierwszego  roku
nauki w szkole odpowiednio do grupy wyższej lub niższej,  aby jak najlepiej  dopasować
poziom grupy do umiejętności każdego ucznia. O przeniesieniu decyduje nauczyciel uczący
w danej grupie po konsultacji z Dyrektorem szkoły.  

2. Po upływie tego terminu uczeń może wnioskować o przeniesienie do grupy wyższej, jeżeli
na półrocze lub na koniec roku otrzymał ocenę bardzo dobrą lub celującą. Uczeń składa
wniosek do dyrektora z prośbą o zmianę grupy na wyższą. 

3. Uczeń może również wnioskować o przeniesienie do grupy niższej. Powinien on złożyć do
sekretariatu  wniosek  o  zmianę  grupy  językowej,  po  uprzednim  zgłoszeniu  swojemu
nauczycielowi chęci zmiany grupy.  

http://www.zsp.edu.pl/index.php/lo/dla-uczniow/1399-regulamin-miedzyoddzialowych-grup-jezyka-angielskiego
http://www.zsp.edu.pl/index.php/lo/dla-uczniow/1399-regulamin-miedzyoddzialowych-grup-jezyka-angielskiego
http://www.zsp.edu.pl/index.php/lo/dla-uczniow/1399-regulamin-miedzyoddzialowych-grup-jezyka-angielskiego


4. Przed  złożeniem  wniosek  musi  być  zaopiniowany  przez  nauczycieli  obu  grup:  grupy
wyjściowej  i  docelowej.  Opinia  powinna  zawierać  informacje  o  postępach  ucznia,
frekwencji oraz aktywności ucznia na lekcjach.

5. W przypadku przeniesienia ucznia do grupy wyższej, nauczyciel grupy docelowej, w formie
pisemnej, informuje ucznia o zakresie materiału do nadrobienia.

6. Uczeń przystępuje do zaliczenia i  jeżeli  uzyska  ocenę pozytywną rozpoczyna naukę w
nowej grupie. Jeżeli nie, pozostaje w grupie dotychczasowej.

7.  Możliwości zmiany grup ograniczone są ilością uczniów w grupie wyjściowej i docelowej
oraz przynależnością do bloków językowych. Nie dopuszcza się zmiany raz dokonanego
wyboru  języków  (poza  opisanymi  poniżej  wyjątkami)  oraz  zmiany  grup  językowych  o
różnym wymiarze godzin w tygodniu. 

IV. Procedury przeniesienia do grupy innego języka nowożytnego

1. Uczniowie  klas  pierwszych  mogą  dokonać  zmiany  wybranego  języka  na  inny  w
uzasadnionych przypadkach w ciągu pierwszego miesiąca nauki w szkole. 

2. W szczególnych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany języka na początku drugiego
półrocza,  pod  warunkiem  uzyskania  oceny  pozytywnej  z  języka,  którego  uczył  się  w
pierwszym półroczu oraz zdania testu kwalifikacyjnego.

3. Decyzję o zmianie języka musi zaakceptować Dyrektor szkoły.

V. Postanowienia końcowe:

1. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości powrotu do grupy wyjściowej.

2. W przypadku gdy następuje zmiana grupy,  personalnej zmiany w e-dzienniku, w grupach
wirtualnych dokonują nauczyciele wychowawca.

3. Możliwości zmiany grup są uzależnione od ilości uczniów w grupie wyjściowej i docelowej.
4. Wzór wymaganego wniosku o zmianę grupy do pobrania na stronie szkoły (załącznik nr 2).
5. Zmian  w  regulaminie  może  dokonywać  Dyrektor  szkoły  po  konsultacjach  z  zespołem

nauczycieli języków obcych.
6. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia uchwałą Rady Pedagogicznej tj. 15 kwietnia

2019r.



Deklaracja udziału w szkole w lekcjach religii / etyki, 
wychowania do życia w rodzinie oraz wyboru drugiego języka nowożytnego dla kandydatów

do I  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Nazwisko i imię ucznia Telefon kontaktowy Klasa

Oświadczam , że  mój syn / córka*  ( proszę zaznaczyć wybór        ) 
1. będzie uczęszczać w szkole na lekcje religii katolickiej
2. będzie uczęszczać w szkole na zajęcia z etyki 
3. nie będzie uczęszczać w szkole ani na lekcje religii , ani etyki 
4. będzie uczęszczać w szkole na lekcje wychowania do życia w rodzinie

Dotyczy tych rodziców , których dziecko nie będzie uczęszczać  w szkole na lekcje religii :

Wybrana forma opieki nad dzieckiem : ( proszę zaznaczyć wybór      ) 
      dziecko przebywa w bibliotece szkolnej  pod opieką nauczyciela bibliotekarza
  dziecko  może  wychodzić  poza  teren  szkoły  i  biorę  pełną  odpowiedzialność  za  jego
      bezpieczeństwo

……………………………………………………….
Podpis rodziców ( opiekunów prawnych) 

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr1

Deklaracja wyboru  języka nowożytnego dla kandydatów 
do I  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Oświadczam, że ubiegam się o przyjęcie do I klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Żeromskiego  w  Opocznie,  zapoznałam się  z  zasadami  przydziału  do  grup  językowych  języka
nowożytnego.  Jestem  świadoma/świadomy*,  że  poniższy  wybór  nie  jest  jednoznaczny
z przydziałem, którego ostatecznie dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 
 

Deklaracja wyboru poziomu języka angielskiego (zaznacz X)

Poziom podstawowy Poziom zaawansowany Poziom rozszerzony (dotyczy tylko klas ……..)

Dokonaj wyboru drugiego języka obcego przez wpisanie w tabelkę odpowiednich cyfr
określając w ten sposób preferencję 

 1 – mój pierwszy wybór  2 – mój drugi wybór                     3 – mój trzeci wybór 
 

język niemiecki
podstawa (III.2.0.)

język niemiecki
kontynuacja

(III.2.)

język rosyjski
podstawa (III.2.0.)

język rosyjski
kontynuacja

(III.2.)

język włoski
podstawa (III.2.0.)

Przydziały  uczniów do grup językowych drugiego języka nowożytnego będą ogłoszone wraz z
przydziałem do klas . 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych   z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

………………………………….…………………………             ………………………………………………….
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata)                                          (data i podpis kandydata) 

*  niepotrzebne skreslić

x

x



Załącznik nr 2                                                  Opoczno, dnia ………………………………………

Wniosek o przeniesienie do wyższej/niższej* międzyoddziałowej grupy 

języka …………………………………...  

1. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………

2. Klasa…………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko dotychczasowego nauczyciela …………………………………………….

4. Uzasadnienie przeniesienia 

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Opinia  dotychczasowego  nauczyciela  (postępy,  frekwencja,  aktywność,  szczególne
osiągnięcia)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.........................………………………………………………………………………………..

6. Opinia nauczyciela grupy docelowej (różnice programowe, liczba uczniów w grupie)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................………...

    
      ………………………………….. ………………………………….

     podpis  uczeń                                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego

    Decyzja w sprawie przeniesienia
      ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Podpis nauczyciela grypy dotychczasowej ...................................................................…

Podpis nauczyciela grypy docelowej .........................................................................…

Podpis dyrektora …………………………………………………………

*  niepotrzebne skreślić
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