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Regulamin  

zmiany grupy z języka obcego  

w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach 

1. Podstawą zmiany grupy językowej lub języka obcego przez ucznia jest decyzja 

Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody (Wzór wniosku 

o zmianę grupy językowej lub języka obcego zawiera) załącznik nr 1. 

2. Wniosek wypełnia uczeń. 

3. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest 

Rodzic lub opiekun prawny. 

5. Wniosek o zmianę języka obcego lub zmianę grupy językowej powinien być złożony 

w terminie od 1 do 15 czerwca danego roku szkolnego w  sekretariacie szkoły 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

6. Prawo do rezygnacji z nauki w grupie kontynuującej lub o wyższym poziomie 

zaawansowania przysługuje tylko: 

a) uczniowi klasy I, jeśli wniosek został złożony z akceptacją nauczyciela uczącego 

w danej grupie  

b) na wniosek ucznia, nie wcześniej jednak niż po roku nauki. Wniosek o zmianę 

języka od kolejnego roku szkolnego powinien zostać złożony przez ucznia w terminie 

1-15 czerwca. 

7. Po terminie podanym w punkcie 5 zmiana grupy językowej na grupę o niższym 

poziomie może nastąpić tylko na wniosek nauczyciela. 

8. Wnioski o zmianę grupy językowej lub języka obcego rozpatrywane są w terminie 

od 16 czerwca do końca danego roku szkolnego. 

9. W ostatnim dniu nauki w roku szkolnym uczeń ma obowiązek odebrać z sekretariatu 

informację, czy przeniesienie jest możliwe.  

10. Zapisy w pkt. 1-7 nie obowiązują, jeżeli z wnioskiem występuje obecny nauczyciel 

języka obcego lub wychowawca klasy za zgodą ucznia pełnoletniego 

lub rodzica opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.  

11. Za skompletowanie podpisów osób wskazanych w karcie zgody do zmiany języka lub 

grupy językowej odpowiada uczeń. 

http://www.sobieski.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/08/TMP-0004-Z1-V3-wniosek-grupa-językowa-lub-język.doc
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12. Zmiana grupy językowej na grupę o wyższym poziomie zaawansowania może 

odbywać się na wniosek ucznia lub nauczyciela uczącego w dane grupie. 

13. Uczeń może złożyć wniosek o zmianę grupy językowej na wyższą grupę językową, 

jeżeli na koniec roku otrzymał z danego języka obcego ocenę co najmniej bardzo 

dobrą. 

14. Nauczyciel języka obcego może zaproponować przeniesienie ucznia z grupy wyższej 

do niższej jeśli uczeń – mimo wszelkich starań – wykazuje braki nie do nadrobienia 

w  danej grupie. 

15. W przypadku zmiany grupy językowej na wyższą grupę językową uczeń 

obowiązkowo nadrabia swoje braki i zalicza je w formie ustalonej z nauczycielem. 

16. Zmiany w e-dzienniku dokonuje administrator systemu na podstawie informacji 

od dyrektora lub nauczyciela przyjmującego ucznia do prowadzonej grupy. 
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Załącznik 1 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Proszę wypełnić odpowiednio punkt 1 lub 2. 

1)Proszę o przeniesienie do grupy o wyższym/ niższym poziomie zaawansowania 

z języka………………………… 

2) Do grupy początkującej/ kontynuującej naukę języka 

………………………………………………… 

 

Prośbę motywuję: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Podpis rodzica …………………………………………………………… 

 

 

Akceptacja nauczyciela aktualnie prowadzącego grupę ww. ucznia 

…………………………………………… 

 

Zgoda nauczyciela przyjmującego ucznia do grupy 

……………………………………………………. 


