Załącznik nr 1

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

REGULAMIN
WYBORU PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
Zgodnie z ramowym planem nauczania Nowej Podstawy Programowej (na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz.U. 2014, poz. 1993) dyrektor szkoły organizuje
nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym od drugiego roku nauki w liceum.
1. Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie obejmującym trzy
przedmioty. Zajęcia z jednego wiodącego przedmiotu rozszerzonego prowadzi się
w systemie oddziałowym. Drugi i trzeci wybrany przedmiot może być realizowany
w grupach międzywydziałowych.
2. Uczeń ma obowiązek od klasy drugiej realizować przedmioty w zakresie
rozszerzonym:
1) przypisane do profilu kształcenia klasy, do której aktualnie uczęszcza,
2) dodatkowe wybrane przez siebie przedmioty z listy proponowanych dla danego
profilu.
3. Akceptacji wyboru przedmiotów rozszerzonych dokonuje Komisja Kwalifikacyjna
powoływana w każdym roku szkolnym przez Dyrektora szkoły. Komisja podejmuje
decyzję o przyjęciu ucznia do danej grupy przedmiotowej na podstawie deklaracji
ucznia i ewentualnej konsultacji z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
4. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę jest określona przez organ prowadzący
szkołę.
5. W przypadku, gdy brak jest możliwości utworzenia grupy (np. zbyt mała liczba
zdeklarowanych uczniów), grupa taka nie zostanie utworzona, a uczeń jest
zobowiązany zapisać się na inny, wskazany przez siebie w deklaracji, przedmiot.
6. Wybory dla wszystkich uczniów klas pierwszych rozpoczynają się po klasyfikacji
śródrocznej w formie złożenia deklaracji - termin jej złożenia ustala dyrektor szkoły.
Deklaracja musi być podpisana przez ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

7. Przy wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uczniowie
powinni mieć na względzie przedmioty, które będą zdawali na egzaminie maturalnym

oraz wybierany w przyszłości kierunek studiów wyższych. Wybory powinny być
dokładnie przemyślane, gdyż wybrane przedmioty będą realizowane do końca cyklu
kształcenia bez możliwości zmiany.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić wybrany przez
siebie przedmiot lub przedmioty zadeklarowane do realizacji w zakresie
rozszerzonym, nie później jednak niż do końca września klasy drugiej.

10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8 uczeń zobowiązany jest:
1) złożyć do dyrektora szkoły podanie ze wskazaniem dokonywanej zmiany
(podpisane również przez rodziców/opiekunów prawnych),
2) pisemnie uzasadnić konieczność dokonanej zmiany.
11. Uczeń może dokonać zmiany zajęć pod warunkiem, że rezygnacja z przedmiotu
realizowanego w zakresie rozszerzonym
1) nie powoduje zmian w organizacji pracy szkoły,
2) nie powoduje likwidacji grupy przedmiotowej (zbyt niska liczebność)
3) zachowana jest zasada realizacji minimum 3 przedmiotów w zakresie
rozszerzonym.
12. Dyrektor rozpatruje podanie w terminie pięciu dni roboczych od daty jego
złożenia.
13. Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia jest
obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Natomiast
uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia,
chemia, fizyka, matematyka lub informatyka jest obowiązany realizować przedmiot
uzupełniający przyroda.
14. Dyrektor ogłasza treść regulaminu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy
informacyjnej przeznaczonej dla uczniów, kopie regulaminu znajdują się do wglądu
w bibliotece szkolnej i u wychowawców klas.

Zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej z dnia 21 listopada 2017 roku.

