
 

PROCEDURY ZMIANY GRUPY JĘZYKOWEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. S. STASZICA 

Postanowienia wstępne: 

1. Podstawą zmiany grupy językowej lub języka obcego przez ucznia jest decyzja 
Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody oraz 
wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub testu poziomującego. 

2. Wzór wniosku o zmianę grupy językowej lub języka obcego zawiera załącznik 
nr 1. 

3. Wzór karty zgody do zmiany grupy językowej lub języka obcego zawiera 
załącznik nr 2. 

4. Wniosek wypełnia uczeń. 
5. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna 

prawnego. 
6. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku 

jest Rodzic lub opiekun prawny. 
7. Wniosek o zmianę języka obcego lub zmianę grupy językowej powinien być 

złożony w  sekretariacie szkoły w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
8. Uczeń może zmienić grupę językową tylko raz w cyklu edukacyjnym.  

A). Zmiana grupy językowej z języka realizowanego na podstawie programowej 

IV.0 (podstawy) na ten sam język realizowany na podstawie programowej IV 1.  p 

(kontynuacja). 

Pkt.1 Uczeń składa do Dyrektora Szkoły wniosek z uzasadnieniem o zmianę grupy 

językowej. 

Pkt.1 Zmiana jest możliwa jeżeli przeniesienie nie wpłynie na przekroczenie 

liczebności grup językowych i organizację pracy szkoły (w grupie nie może być mniej 

niż 15 uczniów i nie więcej niż 24 uczniów). Podstawa prawna: Rozporządzenie 

MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

Pkt.2 Zmiana grupy językowej jest możliwa, jeżeli uczeń realizował dany język                     

w szkole gimnazjalnej na podstawie III 0 przez 3 lata nauki i posiada ocenę                               

z danego języka na świadectwie ukończenia szkoły wśród przedmiotów 

obowiązkowych.  

Pkt.3 Zmiana nie jest możliwa w klasie programowo najwyższej. 

http://www.sobieski.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/08/TMP-0004-Z1-V3-wniosek-grupa-j%C4%99zykowa-lub-j%C4%99zyk.doc
http://www.sobieski.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/08/TMP-0004-Z1-V3-wniosek-grupa-j%C4%99zykowa-lub-j%C4%99zyk.doc
http://www.sobieski.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/08/TMP-0004-Z2-V3-karta-zgody-do-zmiany-grupy-jezykowej-lub-jezyka.doc
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/#rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/#rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/#rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych


 

Pkt.3 Uczeń może zmienić grupę językową z podstawy IV. 0 na IV. 1 p jeżeli na 

podstawie IV.0 uzyskał z danego języka co najmniej dostateczną semestralną lub 

roczną ocenę klasyfikacyjną (nie dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej). 

Pkt.4 Uczeń zobowiązany jest zdać egzamin (pisemny i ustny) sprawdzający 

umiejętności. Przeniesienie jest możliwe, jeżeli w części pisemnej uczeń uzyskał co 

najmniej 50% objętości materiału, a w części ustnej wykazał się znajomością 

środków językowych (gramatycznych, leksykalnych) obowiązujących na podstawie 

programowej IV 1 p. Egzamin sprawdzający umiejętności przeprowadzany jest 

zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zawartymi w Statucie 

szkoły. Egzamin przygotowuje nauczyciel uczący w danej grupie językowej na 

podstawie IV. 1 p.  

Pkt.5 Do momentu otrzymania przez ucznia wyniku z egzaminu sprawdzającego 

umiejętności uczeń pozostaje w dotychczasowej grupie. 

Pkt.6  Dyrektor szkoły i nauczyciel uczący w danej grupie językowej na podstawie IV. 

1 p, do której uczeń przechodzi wyrażają zgodę na przeniesienie na piśmie.  

B). Zmiana grupy językowej z języka realizowanego na podstawie programowej IV. 

1 p  (kontynuacja) na ten sam język realizowany na podstawie programowej IV. 0 

(podstawy) - zmiana ta następuje automatycznie i wynika z punktu A. 

C). Zmiana grupy językowej z języka realizowanego na podstawie programowej 

IV.0 (podstawy) na inny język realizowany na podstawie programowej IV 0. 

(podstawy). 

Pkt.1 Uczeń składa do Dyrektora Szkoły wniosek z uzasadnieniem o zmianę grupy 

językowej. 

Pkt.2 Zmiana jest możliwa jeżeli przeniesienie nie wpłynie na przekroczenie 

liczebności grup językowych i organizację pracy szkoły (w grupie nie może być mniej 

niż 15 uczniów i nie więcej niż 24 uczniów). Podstawa prawna: Rozporządzenie 

MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. 

Pkt.3 Zmiana jest możliwa: 

 w klasie pierwszej w terminie do 30 września każdego roku szkolnego  

 w klasach programowo wyższych jeśli uczeń przystąpi do egzaminu 

sprawdzającego w części pisemnej i ustnej - przeniesienie jest możliwe, jeżeli 

w części pisemnej uczeń uzyskał co najmniej 50% objętości materiału, 

a w części ustnej wykazał się znajomością środków językowych 

https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/#rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/#rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych
https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych/#rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach-publicznych


 

(gramatycznych, leksykalnych) obowiązujących na podstawie programowej 

IV.0; egzamin sprawdzający umiejętności przeprowadzany jest zgodnie z 

zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zawartymi w Statucie 

szkoły; egzamin przygotowuje nauczyciel uczący w danej grupie językowej na 

podstawie IV.0.  

Pkt.4 Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na przeniesienie na piśmie.   

Przypadki nieobjęte procedurami będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora 

Szkoły. 

 



 

Załącznik 1 

Wniosek o zmianę grupy językowej / języka 

Wnioskuje: wychowawca \ uczeń \ nauczyciel dotychczasowej grupy językowej*
 

1. Dotychczasowy język obcy, który ma być zmieniony: ................................ 

2. Dotychczasowy poziom  grupy językowej (wpisujemy symbol IV.1 p.(kontynuacja 

języka po gimnazjum)  lub IV.0 (język od podstaw)) 

 

 

3. Imię i nazwisko ucznia: ..................................... 

4. Klasa: ............................. 

5. Imię i nazwisko dotychczasowego nauczyciela: .................................................... 

6. Uzasadnienie przeniesienia i podanie jaki język uczeń chce wybrać: 

 

 

 

 

 

7. Oświadczam, iż jestem świadomy(a) faktu, iż złożenie niniejszego wniosku wiąże się z 

koniecznością pisania testu poziomującego lub zdawania egzaminu klasyfikacyjnego 

oraz  wyrównania ew. różnic programowych (w zależności od sytuacji - wariant A lub 

C procedur) . 

8. Telefon: .................................. 

 

…………………………………………… 

(data i czytelny podpis ucznia) 
 

 

……………………………………………. 
(data i czytelny podpis Rodzica lub opiekuna 

prawnego) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Decyzja dyrektora:....................................................................................................................... 

 

 

Podpis dyrektora 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Karta zgody dla zmiany grupy językowej / języka 

Dotyczy  …………………………......................... 

( imię i nazwisko ucznia) 

Nauczyciel  Opinia 

 

 

 

…………………………. 
(data i czytelny podpis wychowawcy) 

Opinia powinna zawierać dodatkowe informacje na temat ucznia związane ze zmianą grupy 

(jeśli istnieją) 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 
(data i czytelny podpis 

dotychczasowego nauczyciela 

 języka obcego) 

Opinia powinna zawierać informacje o postępach ucznia, frekwencji  

oraz aktywności na lekcjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 
(data i czytelny podpis dyrektora 

szkoły) 

Jeżeli zmiana jest możliwa, należy wskazać imię i nazwisko nauczyciela grupy docelowej. 

Jeżeli zmiana nie jest możliwa, należy wskazać powody. 

 

 

 

 

 
Decyzja Dyrektora Szkoły o przeprowadzeniu testu poziomującego lub egzaminu klasyfikacyjnego 

 

TAK \ NIE* 

 

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

(data i podpis Dyr. Szkoły) 
 

 
Ocena z testu poziomującego \ egzaminu klasyfikacyjnego: .................................................. 

 

Zgoda Dyr. Szkoły na zmianę grupy językowej: 

 

TAK \ NIE* 

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

(data i podpis Dyr. Szkoły) 

 

* niepotrzebne skreślić 


