
!!!!!!!!!!!     PRZECZYTAJ ZANIM WYPEŁNISZ     !!!!!!!!!!!!! 

 
1. Zmiana grupy może odbywać się w terminach: 1.09-15.10 dla klas I; 1.09-15.09 dla klas II, III, IV; 1.01-7.02 dla wszystkich uczniów. 

 

2. Wniosek należy złożyć do nauczyciela grupy wyjściowej (tej, z której się przenosisz) po konsultacji z tym nauczycielem. Wniosku nie przyjmują 

sekretariat szkoły ani dyrekcja.  
 

3. Zmiana grupy odbywa się TYLKO O JEDEN POZIOM. Nie można jednorazowo zmienić grupy o więcej niż jeden poziom,  

np. z grupy 1A1 do 1A3, bądź z 1A3 na 1A1. 
 

4. Po otrzymaniu pozytywnej opinii (podpisu) nauczyciela grupy wyjściowej, należy otrzymać pozytywną opinię (podpis) nauczyciela grupy docelowej (tej, 

do której się przenosisz). 
 

5. Po zaakceptowaniu wniosku przez nauczyciela grupy wyjściowej, następuje OKRES PRÓBNY obejmujący trzy spotkania (bloki dwugodzinne) w grupie 

docelowej, w trakcie którego można jednorazowo zdecydować się na powrót do grupy wyjściowej. Okres próbny dotyczy tylko wniosków o zmianę grupy 
na wyższą.  

 

6. Po zakończeniu okresu próbnego uczeń jest ZOBOWIĄZANY ZOSTAĆ w grupie docelowej, chyba że w trakcie trwania okresu próbnego zdecydował się 
wrócić do grupy wyjściowej.  

 

7. Okres próbny nie wpływa w żaden sposób na system oceniania na zajęciach, np. nie usprawiedliwia nieprzygotowań, nie eliminuje  ocen niedostatecznych, 
itp., chyba że nauczyciel postanowi inaczej. 

 

8. W trakcie okresu próbnego wniosek zostaje u nauczyciela grupy docelowej. 
 

 

 

Do: ………………………………………………………………….. 

              imię i nazwisko nauczyciela grupy wyjściowej 

 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ GRUPY JĘZYKA OBCEGO 
 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przepisanie mnie z listy  

 

grupy językowej ………………  prowadzonej przez ………………………………………………….................... 
                     symbol grupy wyjściowej                    imię i nazwisko nauczyciela grupy wyjściowej 

 

do grupy …………….. prowadzonej przez ……………………………………………………………………..  .  
symbol grupy docelowej                     imię i nazwisko nauczyciela grupy docelowej 

 

Umotywowanie wniosku: 

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

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

 

                         …………………………………                 ……………………………... 
                          podpis rodzica (opiekuna prawnego)     data i podpis ucznia 

Opiniuję pozytywnie: 

 

………………………………… 
          podpis nauczyciela grupy wyjściowej 

 

 

………………………………… 
         podpis nauczyciela grupy docelowej 

 

 

Uczeń zakończył okres próbny (trzy bloki dwugodzinne), po którym przyjmuję ucznia do docelowej grupy 

językowej (nie dotyczy zmiany grupy na niższą). 

 

…………………………………. 
          podpis nauczyciela grupy docelowej 


