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1.Przyporządkowanie do grup językowych PIERWSZEGO JEZYKA OBCEGO W
NASZEJ SZKOLE czyli JĘZYKA ANGIELSKIGO następuje na podstawie wyników
uzyskanych przez uczniów podczas egzaminu –testu kompetencji z języka
angielskiego na zakończenie gimnazjum.
2. Wybór drugiego języka obcego nauczanego w naszej szkole (
j.francuski/j.hiszpański/j.niemiecki /j.rosyjski ) jest suwerenną decyzją ucznia
podejmowaną ostatecznie w toku rekrutacji do naszej szkoły.
Języki hiszpański i rosyjski nauczane są od podstaw.
Język francuski nauczany jest od podstaw lub jako kontynuacja po gimnazjum
Język niemiecki nauczany jest tylko na poziomie kontynuacji
Języki te zawsze nauczane są wymiarze dwóch godzin tygodniowo
w cyklu trzyletnim.
3.Zmiana dotycząca wyboru drugiego języka możliwa jest tylko w szczególnie
umotywowanych przypadkach na wniosek kierowany do Dyrekcji szkoły przez
ucznia klasy pierwszej i jego Rodzica w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym
.Nieprzekraczalny termin to 20 września .Po tym terminie nie przewiduje się
zmian języków w toku nauki w liceum.
4.Zmiana grupy językowej na grupę o wyższym poziomie zaawansowania
możliwa jest tylko po pierwszym roku nauki .
O taką zmianę wnioskować może uczeń, który uzyskał w klasyfikacji
końcoworocznej ocenę co najmniej dobrą .
b) Podanie zaopiniowane przez nauczyciela prowadzącego należy złożyć do
Dyrektora szkoły ,który wyznacza termin wewnętrznego egzaminu sprawdzającego .
c)Uczeń otrzymuje na piśmie zakres obowiązującego go materiału i przystępuje do
tego egzaminu w ostatnim tygodniu sierpnia .
d) Jeśli uczeń uzyska z egzaminu ocenę co najmniej dobrą od września
rozpoczyna naukę w klasie drugiej w nowej grupie językowej.
Zmiana grupy na wyższą możliwa jest także z
rekomendacji nauczyciela.
5.Zmiana grupy na niższą możliwa jest TYLKO z rekomendacji nauczyciela .
Nauczyciel języka może zarekomendować zmianę grupy z wyższej na niższą jeśli
uczeń mimo wszelkich starań –wykazuje braki nie do nadrobienia w danej grupie.
Uczeń wraz z Rodzicem /opiekunem prawnym składa do Dyrekcji szkoły pisemny
wniosek o przeniesienie do grupy niższej zaopiniowany przez nauczyciela
prowadzącego .Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję i uczeń rozpoczyna naukę w
następnej klasie j w odpowiedniej grupie .

