Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2018/2019

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

REGULAMIN
WYBORU PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
w czteroletnim liceum ogólnokształcącym
Zgodnie z ramowym planem nauczania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639) dyrektor szkoły organizuje nauczanie
przedmiotów w zakresie rozszerzonym od pierwszego do czwartego roku nauki
w liceum.
1. Zajęcia w zakresie rozszerzonym realizowane są w systemie obejmującym trzy
przedmioty. Wszystkie te zajęcia są realizowane w systemie oddziałowym, przy czym
trzeci wybrany przedmiot może być realizowany w grupach w obrębie danego
oddziału.
2. Uczeń ma obowiązek od klasy pierwszej realizować 3 przedmioty
w zakresie rozszerzonym przypisane do danego oddziału:
- oddział matematyczno-fizyczny – matematyka i fizyka oraz język angielski
informatyka
- oddział biologiczno-chemiczny – biologia i chemia oraz język angielski
matematyka
- oddział lingwistyczny – język polski i język angielski oraz geografia
informatyka
- oddział prawniczy – historia i wiedza o społeczeństwie oraz język angielski
geografia
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3. Trzeci przedmiot rozszerzony jest wybierany po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
4. Swój wybór określa składając pisemną deklarację podpisaną przez przynajmniej
jednego rodzica.
5. Minimalna ilość uczniów tworzących grupę jest określona przez organ prowadzący
szkołę.
6. 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.
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 pierwszej.
9.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.
10.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 28 czerwca 2019 roku.

