
Zmiana języków i grup językowych 
Zarządzenie Dyrektora IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie z dnia 31.08.2020r. 

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

szkoły podjęta po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ucznia oraz wyniku testu poziomującego lub 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

2. Jeśli w regulaminie jest mowa o języku obcym dotyczy to języków: francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego oraz rosyjskiego. 

3. Wniosek o zmianę języka/grupy językowej jest do pobrania u wicedyrektora szkoły. 

4. Wniosek wypełnia uczeń. 

5. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek wymaga podpisu rodzica/prawnego opiekuna. 

6. W przypadku ucznia pełnoletniego wniosek nie wymaga podpisu rodzica/prawnego opiekuna. 

7. Uczeń klasy pierwszej może zmienić język obcy wybrany w procesie rekrutacji w nieprzekraczalnym 

terminie do 10 września. Jeśli dniem 10 września będzie sobota lub niedziela, wniosek o zmianę 

języka należy złożyć w pierwszy poniedziałek po 10 września. 

8. Uczeń może zmienić język obcy tylko na taki, który jest przypisany do danego oddziału w ramowym 

planie nauczania. 

9. Zmiana języka obcego lub grupy językowej dla ucznia klasy pierwszej może nastąpić tylko za zgodą 

wicedyrektora szkoły po sprawdzeniu liczebności grup. 

10. W przypadku zbyt dużej liczebności w grupie, którą wnioskujący uczeń wybrał, wicedyrektor ma 

prawo do odrzucenia wniosku o zmianę grupy. 

11. Jeśli w grupie, z której uczeń chce się przepisać zostanie mniej niż 12 osób, wicedyrektor może 

odrzucić wniosek o zmianę grupy lub może zgodzić się na zmianę na zasadzie wymiany z innym 

uczniem klasy pierwszej. 

12. Skład grup językowych pozostaje stały i niezmienny przez cały rok szkolny od dnia 11 września za 

wyjątkiem sytuacji przyjęcia do oddziału nowego ucznia. 

13. Nauczyciel języka obcego może zaproponować przeniesienie ucznia do grupy poziomowo niższej jeśli 

uczeń, mimo starań, nie jest w stanie opanować materiału przewidzianego w podstawie 

programowej adekwatnej do poziomu grupy. 

14. Nauczyciel języka obcego może zaproponować przeniesienie ucznia do grupy poziomowo wyższej 

jeśli uczeń znacznie wykracza poza program podstawy programowej realizowanej w danej grupie oraz 

w przypadku, gdy grupa poziomowo wyższa jest utworzona. 

15. Zmiana grupy na poziomowo niższą jest możliwa na prośbę ucznia (wskazana rekomendacja ze strony 

nauczyciela prowadzącego). 

16. Wnioski z pkt. 13-15 będą rozpatrzone pozytywnie w przypadku utrzymania min. 12 osób w grupie 

językowej. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. 

17. Po 11 września uczeń klasy pierwszej może wystąpić z wnioskiem o zmianę grupy na poziomowo 

wyższą tylko w przypadku uzyskania na koniec roku szkolnego oceny bardzo dobrej oraz po uzyskaniu 

min. 75% punktów z testu poziomującego. 

18. Uczeń klasy pierwszej może wystąpić z wnioskiem o zmianę języka obcego nie wcześniej niż po roku 

nauki. 

19. Wniosek o zmianę języka obcego musi zostać złożony u wicedyrektora w terminie 5 – 15 czerwca. 

20. W przypadku zmiany języka obcego uczeń zobowiązany jest przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego 

z nowo wybranego języka w terminie ustalonym przez wicedyrektora szkoły. 

21. Zmiana języka obcego możliwa jest tylko po uzyskaniu oceny dobrej (80%)  z egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

22. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z WSO zawartymi w statucie oraz PSO 

nauczyciela danego języka obcego. 

23. Wniosek z pkt. 19  będzie rozpatrzony pozytywnie w przypadku utrzymania min. 12 osób w grupie 

językowej. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. 


