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Uchwała nr 41201312014
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 169 im. Marii Dąbrowskiej

w Łodzi, ul. Napoleonska7l17
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Na podstawie art. 42ust 1. ustawy o systemie oświaty zdnia7 września 1991 r.

(tekst jednolity Dz.U.z2004 r. Nr256, poz.2572zezm.) istatutu szkoły zdnia28
pażdziernlka2013 roku, postanawia się co następuje.

§1
Po przeprowadzeniu analizy zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania szkoły
z dnia 28 pażdziernika2013 roku rada pedagogiczna postanowiła jednogłośnie,
przyjąc zmiany do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

§2
Zmiany dotyczą:

1. Dodaje się pkt 1.6.g.w brzmieniu:
Procedura podziału na grupy językowe uwzględniająca stopień znajomościjęzyka.

2. Dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
Procedura podziału na grupy językowe uwzględniająca stopień znajomościjęzyka.
9.1. W obrębie klas IV-VI na lekcjach języka angielskiego, uwzględniając stopień
znajomości języka, tworzone są następujące grupy:
. grupa- zakres podstawowy
. grupa- zakres rozszeżony
9,2. Przydział uczniów do konkretnej grupy dokonywany jest w klasie l!l na podstawie

testu d iag nostycznego sprawdzającego poziom u m iejętności językowych oraz
stopień opanowania materiału gramatyczno - leksykalnego przewidzianego
programem nauczania klas 1-1ll.

9.3. Test jest przeprowadzany w czerwcu kazdego roku szkolnego.
9.4. Przy przydziale do grupy pod uwagę brane są następujące kryteria: wynik z testu
diagnostycznego ocena śródroczna oraz proponowana ocena roczna opisowa z
)ęzyka angielskiego, opinia nauczyciela uczącego języka angielskiego w klasie lll,
opinia rodzica/opiekuna prawnego, liczebnośc grupy (w czasie podziału na grupy
bierze się pod uwagę proporcjonalną liczbę uczniów).
9.5. OstatecznądecyĄę o przydziale do grupy podejmuje dyrektor szkoły.
9.6. W trakcie nauki uczeń może zmienić grupę uwzględniającą stopień znajomości
języka. Zmiana przydziału do grupy powinna nastąpić w ciągu pienłszego miesiąca
nauki w danej grupie językowej, w danym roku szkolnym.
9.7. Po przydzieleniu uczniów do grupy, rodzicelopiekunowie prawni otrzymują
pisemną informację, do której grupy przydzielony został uczeń.



9.8. za przekazanie informacji rodzicom/opiekunom prawnym odpowiedzialny jest

wychowawca klasy lll. lnformacja powinna byc prze(azana najpóznieltrzy dni przed

zakonczenie roku szkolnego,

9.9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo żożyópisemny wniosek do dyrektora szkoły o

pisemne uzasadnie nie przydziału ucznia do konkretnej grupy,

9,10. Dyrektor szkoły na wniosek źożony przez rodzica/opiekuna prawnego

odpowiada w trybie administracyjnym,

§3

1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 169 im, Marii

Dąbrowskiej w Łodzi
2. Zobowiązuje się dyrektora szkoły do opracowania tekstu ujednoliconego,

§4

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia,

P rzewod n iczący Rady Pedagogicznej

iłliiiŁY |,]R lii{j


